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नेपालड-मरेज 
श्री ५ महाराजांघिराज 

महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवका 
हजूरमा सादर समपण 



ढुइ कुरा 
नेपाल-सरकारको पूर्गा महयोगवाट धर्मोदय-सभाको तत्वाब- 

धानमा नेपालमा भैरहेकी चतृर्थ विश्व बौद्ध सम्मेलवकों सुभवसरभा भग- 
वान बद्धकों जीवनी बारेमा आफूले जाने जति नेपाल-भाषामा लेखि 
राखकी संक्षित बुद्धजीवती- को नेपाली भाषामा पति प्रकाशित 
गरने पाउंदा मलाई बहुते खुशी लागेकों 4छ | 

जुन दिन पूर्ववत् चतर्थ विश्व बौद्ध सम्मेलन धर्मोदिय-सभाकी 

तत्वावधानमा गे निराय श्री ५ महाराजाधिराध महेन्द्र वीरबिक्रम 

शाटदेवज्यूका सरकारले पति गरेंकी थिया, सोही विनदेखि मेले अस्तुत पुस्तक 
श्री ५ महाराजाविराज महेन्द्र वीरविक्रम शाहुदेवज्यूका हजूरमा कृतज्ञता- 
पूर्वक्त समर्पगा गनें अभिलाधा गरेको थिए, र आज कृतज्ञतापूर्वक 
समर्पण गनें सुअबसर पाएको छु। 

यस पुस्तकलाई सुन्दर तथा सरल नेपाली भाषामा अनुदित _ 
गरी तपाई' भहानुभावहरूका समक्षसम्म पुन्याउनाको जो सौभाग्य छ 
त्यसकों सारा श्रेय श्री केशवलाल कर्माचार्यज्यूलाई छ। वह्लि मेरो 
अनुरोधलाई स्नेहपूर्वक स्वीकार गरी गझ्राफ्नो अमूल्य समय प्रदान गरी 

अनुवाद गरिदिनु भाएकोमा म वहुँकोी प्रति श्दा ऋणी रहने छूु। 
वहाँको सहायता वेगर यों ग्रन्थ तपाई हुरूका समक्ष पेश गनु मेरों 
सामध्यंभन्दा परको विषयहों । 

धर्मोदय--सभाको तत्ववधानमा चतुर्थ विश्व बौध्द पम्मेलनको 
काम सुसम्पन्न गराउनाको लागि ह्वितीयवाॉर श्री मि० सु० लाकदशेत 
ज्यूको अध्यक्षतामा अधे-सरक़ारी कमिदी गठन भई सो कमिदीबाद़ 



[॥ ) 

सरकारका तर्फबाट बाहिने अनेक तरहकोी सहायता रे मंटल पर्पाइ- 

दिने ठुलो प्रयत्न गरिदिईरहेमा कमिटीक' अध्यक्षज्यू र सब संदस्य- 
लाई मेरो हादिक धन्यवाद छ । वहाहरूके उदारताबाद यो ग्रन्थ 

सब वर्का सर्वसाधारण मानवका समक्षसम्म पुप्याउने सुअबसर प्राप्त 

भएको छ । 

श्रन्तमा धर्मोदग्र>सभाका सबे सदस्य र मन्त्रीहरूलाई पति 
मेरों हीदिक धन््य ॥द छ, जसले प्र+।शनकों व्यवस्था राम्नरी मिलाइ- 

॥। 

दिने उदारता राख्नुभयो । 

आतनन्दकुटी, कर भिक्षु अमतानर स्थविर 
काठमा ड' । 

आश्विन ३० [२०१३ 



अनुवांदकको एउटा कुरा 
भारतीय सत्यद्शंगका ५. एव ले बैदिक काणमा ने पुगेको 

वियो | तर, त्यस विपय-सम्+स्ती सजवाल एनित्यों बेछा। निकृके शियो। 

वि हि आरिक विवारकररूका तीचजिय विबार-धाराकों विरूद्ध 
जुन प्रतिक्रि) दारू भाकोीं थियों स्यसकों पर्सिमाति मगवान् बुध्दको 

शिक्षामा आए भयों। बच्चे विशा हु सभा उपदेशवा मानने धिएनन, 

नीतिज तथा विद्वान परलि थि!।। एसले आपनो युगकों आर्तिक 
तथा नाष्तिक दर्ल विलार-थारावों मसल गरें, परिलय पाप गरे । 

प्रात्म-शुध्दिद्वार सत्यकी खोजी गरे। सारिवक्षसनि अनवरत घेर्स्य- 
द्वारा जीवनकों सत्य पत्ता लगाए, बोबिज्ञान प्रामगरे, सिध्दार्थबाद 

हैं बुध्द ' बने । जुत टिल्य लार्ट उनसे प्राम गरेका थिए, त्यसलाई 
सर्वेताघारगामा वितरत गरिदिन ने उसको घ्येय बन््यों । मानिमहरूकी 
व्यवहारिक तथा नैतिक जीवनमा स्थसकों राज्रों असर पर्यों । 
व्यम युगमा (६ बुध्दकालदेखि अशोक तथा काॉनष्कोलकों युगसम्मभां ) 

भरदा अभ् आजकों यो भोतिकवादी यगवको परश्माणु-कालमा उनको 
शिक्षा [ धर्म ) मानव मात्रकी लिति टिलकारी छ । यस्ता “ बहु- 

जन हिताम, बहुजन सुखाय “-- सिध्दान्तका प्रगीता भगवान् स्वरूप 
गौतम बुध्दकों जीवल-चरित्र, भिक्ष अमृतानन्दकोीं आदेशले, त्यो 
पति यो हुन लागिरहेको नेपाल विश्नयौध्ध सम्मेलनकों शुभवेलाम।, नेपाली 
भाषामा अनुवाद गने पराउंदा मैलें आफूलनाई पति सौभाग्यशाली ने 
संभेको छु। बहुजन हिताय ने यो पुस्तक पति नेपाली भाषा-माषी- 
इसको समक्ष पेश गर्न पाउंदा, बुद्धपति आपनो कर्तव्य आंशिक 



( ॥ ) 

रूपमा ने भए पति पालन गरेको अनुभव ग्दछ। यो अनुवाद 
पति उने शान्ति नायक भगवान् बुद्धना समर्पण गरेकों छु । 

अनि, प्रिय साथी सूर्य्यमान वान्तावा र शिष्य चन्द्रलाल 

श्रेष्ठ दुबेलाई पति धन्यवाद अर्परा गर्दछु । कापी साफी गरी प्रेंस- 
कापी तयार गर्नमा वहांहरू दुबेज्नाले गरिदिनु भएकों अथक 

परिश्रमलाई म॑ कहिल्ये बिर्सन सक्तित। यति चॉडो पुस्तकारकों 

ख्पमा यो पुस्तक निस््कनुकों श्रेय पनि वहॉहरूलाई ने छ | 

आखिरमा: 

यदा मम परेषां अय॑ दुःखं॑ च न प्रियम् । 
तदात्मनः को विशेषो यत्त' रक्षामि नेतरम॥ 

( बोधिचर्य्याबतार ) 

भगवान् बुद्धकों यस शिक्षालाई “ बुद्ध जीवनी ” का पाठकले 

( अरू यस पुस्तकमा जस्तोसुके त्रुटि भएता पति ) हृदयगम गरि- 

दिनुभयों भने अनुवादकले आपनो सफलता त्यसेमा संझने छ । आखिरमा, 

अनुवाद र प्रूफको काम समेत समयको अभावले हृतारोमा गनु परेकी हुनाले 

बेरै त्रुटिहरू हुन आएका छत । त्यसको निति क्षमा भरार्थी छु। अस्तु । 

२९॥७।२० १ ३ अनुबादक -- न 

केलटोल, कांड्माण्डू । केबावलाल कर्माचाय, 
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-- सांयादिवी की साइत गसन - - बोधिसम्बकों जन्म -- बोधि- 
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[ चतुथ खण्ड ] 

( अपरिहानीय धर्मोपदेश तथा भगनत्राकों अस्तिम बणतासदेखि 
महापरिनिर्वाणसम्म ) 

परिच्छेद १७ 

पेज' ११३ देखि'१२९२ सम्म: अपरिहानोय घर्मापद्श--भगवानको 
अच्तिम वर्षाबास -- बुद्धशासनमा गउमुप्ठति छेन -- भारको 
प्रार्थेना -- आनन्द स्थविरको प्राथना। 



परिच्छेद १८ 
पेज १२३ देखि १३० सम्मः प्रजापती गौतमी र यशोघरा- 
देवीको परिनिर्वाण -- वध्ागर शो _८म हो भन््देसा स्वीकार 
नगनू -“ भगवान॒कों अन्तिम भोजन -- दशनीय चार 
स्थान -- स्वरीहरूसितकों व्यवहार -- स्तूप बनाउन यांग्य 
अस्थिघातु “5 आनन्द स्थविर दो बेछाप -- अनित्त श्रावक 

--धम ने शास्ता हुन --- अन्तिव स्पदेश -- महापरिनिर्वाण । 

| पतचम खण्ड ] 

( भादहभी सा एि दस चैयसम्म ) 

परिच्छेद १६ 
पेज १३१ देग्िवि १३३ सम्भः: आदहनोत्मव--यहाकराश्यप स्थवि- 
रको कुशी नगर गमन -- पितांमा अग्नि बलेन -- धातुपूजा ।' 

पृरिच्छेद २० 

पेजाँ१३४ देग्वि १३५७ सम्सः धातु कोछाहछ -- धातु विभाग -- 
दूस चेत्य । 



आजको विश्वमा भगवान् वुद्धको उपदेश कतिक्ों आवश्यक छ 

त्यों कुरा यहाँ उल्लेख गरिरह॒नु पर्ने आवश्यक छेत । उहाँको 

मध्यममार्गंकों सिध्दान्त र पञचशील आज विश्व-मैती, बिश्व-एकता र 

विश्व-शान्तिकों मूल आधार हुम गेसकेंको छ । बस कारण प्रत्येक 

व्यक्तिके /उहाँको जीवनी र दर्शनबाद सदा परिचित रहन् श्रत्यन्त 

आवश्यक छ । 

भिक्षु अमृतानन्दजीले लेस्नु भएकों यो संक्षिप्त बुद्ध-नोवनो- 

बाठ भगवान् बुद्धकों जीवन संबन्धी ज्ञान प्रशस्त प्राप्त गने सकिन्छ । 

चतुर्थ विश्व बौद्ध-संमेलनको महान् उपलक्षमा यो पुस्तकको नेपाली 

प्रनुवाद पाठकहरूको समक्ष पेश गने पाउनु पर्मोदय सभाको निर्ति 

ठ्बो सौभाग्यकों कुरा हो। 

ग्रन्तमा हामी भिक्षु अमृतानम्दजीनाई र साथ श्री केशव 

छाक कर्माचार्यजीलाई पति पर्मोदय-सभा वच्यक्राए अरपरणा गईछ । 

भवदीय, 
आशाराम शाकक्षय 

४]७० १ शमहामन्त्री, ध्मोद्य सभा 



नमो तस्स भगयतों अरहतो सम्परासम्बुद्धस्स | 

संक्षिप्त 

बुद्ध-जीवनी 
[ प्रथम खण्ड ] 

परिच्छेद एक 

नेपाल तोलिहवा जिल््छा अस्तर्गत कपिलवस्तु भन््सने 
एडटा रम्य देश छू | आजको करीब पच्चीससय वषेअगाडि 
त्यो देश साच्हे राम्रो र श्रीसमद्भशाली थियो । त्यसबेला त्यहाँ 
शाक्यवंशाका महाप्रतापी राजा सुद्धोदन राज्य गढथे | तिनका 
मायादेवी र प्रजापती भन््ने हुई रानी थिए। उनी सादे 
धर्मातता तथा प्रजाबत्सछ राजा थिए। महारानीहरू पनि उस्ते 
धर्माव्था र सबेमाथि दया करुणा गने थिए | 



![२ । 

वर्षान आषाट भहीनामा* त्यो देशमा एडंटा चाड़ 
पदथ्यों | देशका प्रजाहरू आपना आपना ओऔकान अजुसार 
चाड क्षानी माना प्रकारले रसरगणा मग्न हन्ध | सायादेवी! प्नि 
एक आपषाह प्णिमाकी अगा्डि, साउदिनस/्स सबथ्या सानी 

सुसारेहरू सहित, नानावरहकों वस्त्र आरुप एल सुलडश्जिय से 
फूलठमाला छगाई। मधपोन दाहेक हरप्क परकारदत धत्तम उत्तम 
भोजन गरी चाएउ गसानिरहेकी थिरन् । आपाद एणिमाकों 
बिहान सर्वेर जागा भा सगन्ध-जएछले गुहाए री-चड्ीी 
पोशाक छथे छाडी, खा शुद्ध पछय छगार, एक छल समवण दान 
गरी; ब्राह्मगादि दन््खी दारद्रहण्छाई दान दिद, उपासथाज्ञ वेत 

धारण गरी सिगारिराखेकी आपनो खोपमा शागरम गन 
गइन | त्यत्े “झा तिनलाई यस फ्रिसिमकों सपना सूयों - 

४ दीव्य देह भणका सारजना देवगाहर आए रानी 
सायादेबीकाई पलक्षनमत उचाढा हिक्रा्य पद्रततिर उजादों 
रहेल्न | त्यहाँ साव योजन ४०छ मधाशारू वक्ष एडटा रहेछ | 
व्यसेको मान लाठी योजन राम्मो एथ्टा सर्नोशिझा भमने आशन 
रहेलु | रानीछाई देवताधरूें त्यज/ मनोशिलामा राख । अनि 
देवकन्याहरू. आई रानीलाई अभनोतता सामक दहमा छगेर 
नुहाइदिए। त्यस दहमा नुहाद सकेपाल रानी सनुप्यगन्ध 
रहित भइन् ! व्यसपद्धि रानोछाई दोब्य बस्थाछक्वारल सिगारी 
दीव्य पुष्पमाद्ा पहिराई नजीकेकों चाँदीकों पर्वतमा कनक 
विमानमा., बतिर शिरासन-भणको पलछड्न्डमा शयन गराए। स्यसे 
समयमा तुषित देवछोकमा बस्ने श्वेतुकेतु बोधिसत्व सेतो वर्ण 
हात्तीको रूप घोरण गरी त्यहीं नजीकैको सुबर्ण-पर्यममा एक्रेछिन 
यताउति टहली बल मरेर फेरि त्यही चांदीकों पर्वेतमा उक्छे। 



| ३ ॥। 

चाँदीवो सिद्ती जस्तो उच्छचछ 'गाफनों संडले परिशुद्ध श्वेत पद्म 
एउटा छिएश आायनों इसावानशार गनन गरी कनक-विमानभिन्र 
पसेर मायादेया आरास गरेको पतलकुलछाई नीद॑ पटक परिक्रमा 
गरों रानीको दाहिने काखीसलिधार पेकसणिन्र पसे।” 

सपना देखी इराएक! रानीके विधान सबरे महाराजा 
गुद्गीदन थे सामू राणर से बृतास्त बताइन । सहाराजले तुरुन्ते 
चौसठी जना साद्मणाचाय्यहरूटाई डाकन पठाई सुबर्णका 

भादाहरूसा खीर गरासों लिए, सम्बर- सह आदि दान गरे। 
अनिपण्धि एकारफ जोर सेतो बम्ब परनि दान गरी वितेको रातमा 
महारानोश सपनाया देखेका कुरा व्राह्मगहम्दको समक्ष राखे। 

ब्रादजहरूले राजामा यस प्रकारले बिन्ति गरें-- 
४ महाराज | सप। हा दाभ लक्षणकों छ। महारानीको 
कोखबाट पवटा ठछे गह।ए्रमपक्तों जन्म हने छन। त्यों बारूक 
राजपाट सद्यालेश ग्ररूग्थ/ थे भणर बसे भने चक्रवर्ती राजा 
हुने छन् | यदि संसार त्यागेर संन्यासी, भणर गए भने बुद्धत्व ने 
प्राप्त ग॒री सवझ हुने छन। 

ब्राह्मगबरगका यस क्रिसिमको उत्तर सुनेर राजा रानी 
दुबे आनन्दले विभोर भाए। राज्य मरी उत्सव स,नाउने हुकुम 
दिए । 

यसरी वोधिसत्वले महासायादेवीको कोखमा प्रवेश 
गरेकी आपाद प्रणिमा उत्तरापाह् नक्षत्रकों शुभदिन थियो। 
त्यसबंला संसारमा दत्तीस प्रकारको लक्षण प्रकट भई महाभूकंप 
समेत भयो | 

बोधिसत्वके मायादेवीको कोखमा बाए लिएको समय- 
देखिन चारजना लोकपाल देधताहरूढे रानी र बोधिसत्व 



( ४ । 

दुबेको आरक्षा गरिरहे। राजा शुद्धोदनछाई पनि त्यस दिन 
देखि नाना प्रकारको छाभ हु दे शायो | रानीको धमचेष्टा पनि 
बढ़दे गयो । त्यस बेलादेखि पुरुष-तप्णा पनि रानीलाई जीवन 

भर भअएन। गशिणो भए तापनि महारानी- 
पायादेवीलाई॑ छाई जीड गाहों करिल्ये अमुभव भणन, 
देवताहरूकी.. थकाइ पनि कहिल्य॑ छागेन | कुन प्रकारको 
आरत्ता रोग व्याघले पति छोएन | तेपनि राजाले 

रानोका धाई सुसारेहरूको संख्या बढाई 
दिएका थिए | 

हजारों दासी सुसारेहरुले सेवा गरिए्की महारानीको 
गे क्रमशः दश महीना पुग्यो। एकदिन रानीछाई एक पटक 
माइत जान साच्हे इच्छा छाग्यो र राजालाई बिन्ति गरिन। 

राजाले हुन्द भन्ने अनुमति दिई कपिल- 
मायादेवकी. वस्तुदेखि देवदह नगर सम्मको बाटों 
मराइत यमन सफा गराश्न छगाई ठाडडं ठाडँसा पूर्ण- 

कलशादि राख्न रूगाए। वेशाख पूर्णिमाको 
दिन रानीढाई सुवर्णणय पालकीमा विराजमान गराई नगरक 
सबे सेन्य तथा कमेचारीहरूले पछि छगाई माइत पठाइदिए 

महाम्तायादेवी पनि देशका सबे महापुरुपहरूद्दारा 
अनुगमन गराई देवद्हको निमित प्रस्थान गरिन् | बीच बाटोमा 
नन्दनवन जस्तो असाध्य रम्य लुम्बिनी भन्ने एटा शालोद्यान 
पदुथ्यो | त्यो उद्यानमा नगरका राजकुमारीहरू बराबर आएर 

खेल्न तथा हावा खान आएउने गदथे | महारानी 
बोधिसल 'त्यहाँ पुगेपद्धि न््यस रम्य उद्यानको आनन्द 
जुन्त॒ लिन एकछिनको निति पालकीबाट वर्लिन र 



| ४ 

मनपरेका चार पाँचजना परिचारिकाहरू 
साशगा लि। त्यस शसदानणिदत्न प्रवेश गरिन । 

बहा सदारानील ६रियारिशआहर सहित भण्र उद्यानको 
प्राकृतिक सान्द्रस्यकों शुखानुभव गरिन ।त्यसवेला रानीछाई 
आपनो शारीरिक स्वभ्ावमा केही परिवतन भएर आएको 
अनुभव भयो | रानी त्यद्दी नजीक्रैकों शाल्वक्षकों एउटा हांगों 
समाती उमिटन | परिचारिकाहरूले महारानीको परिस्थिती 
बुकर चारेतिर कपडाकों घेरा छगाइदिए । सैन्यादि रूस्करहरू 
पर परसम्सम हठेर गए। माथि आकाशमा ब्रह्मादि देवताहरूकों 
हल भयो। त्यसे शाल्यक्षकों मनि रानी मायादेवीलाई बत्तीस 
लक्षणले युक्त मणका पुत्ररत्न पंदा भयी ! त्यही सुसमयमा प्रकट 
भएर महान्नद्माद बालकलाई सुबणमय जाढूमा थापी लिए; र 
रानीकों सास राख्दे भने - “ महारानी, वत्तोस रक्षणले युक्त 
भए्की सहानुभाव संपन्न कुमार प्राप्त भणको छ, सन््तोप गनु 
होसू । 

त्यस शुभ मुह॒तेमा आकाशबाट पुष्पबष्टि सहित शीतोष्ण 
जलधाराकों पनि ब॒ष्टि भयो। महात्रह्माकों हातबाटद त्यो बालक 
लोकपाल देवताहरूले मड्भल सुसम्मत सुखस्पश सएको मृगचर्ममा 
थापिलिए । तिनीहरूको हातबाट पनि देशका गण्यमान्य 
महाजनह रूले कीमर पवित्र वस्रमा थापिलिए 

त्यसपत्चि ध्यो बालकले महाजनहरूको हातबाठ मुन्त 
भई जमीनसा उभिएर सबभनदा पहिले पू्षे दिशातिर हेरे। 
व्यस बस्बतसा त्यहाँ चक्रवालहरू मेद्रान जस्तों भएर गए। 
देवगण तथा मनुष्यहरूले पुष्पबष्टि गरेर पूजा गरे। त्यस' बाककको 
रूप धारण गने बोधिसत्वले यस्ते प्रकारढे दश दिशातिर हेरे। 



( ४ । 

दुबेको आरक्षा गरिरहे। राजा शुद्धोद्नलाई पनि त्यस दिन - 
देखि नानौ प्रकारको छाभ हु दे टायो। रानीको धर्मचेष्टा पनि 
बढ़दे गयो । त्यस बेलादेखि पुरुष-तण्णा पनि रानीछाई जीवन 

भर भएन | गभिणो भए तापनि महा रानी- 
मायादेवीलाई छाई जीएउ गनहों करिल्ये अनुभव भएन, 
देवताहरूकी. थकाइ पनि कहिल्ये छागेन | कुर्मे प्रकारकों 
आरक्षा रोग व्याधले पनि छोएन | तेपनि राजाले 

रानोका धाई सुसारेहरूको संख्या बढाई 
दिएका थिए | 

हजारों दासी सुसारेहरूुले सेवा गरिएकी महारानीको 
गे क्रमशः दश महीना पुग्यों। एकदिन रानीछाई एक पटक 
माइत जान साच्हे इच्छा छाग्यो र राजालाई बिन्ति गरिन। 

राजाले हुन्छ भन््ने अनुमति दिई कपिल- 
मायादेवीकी. वस्तुदेखि देवदह नगर सम्मको बाटो 
माइत गन सफा गराइन छगाई ठाउँ ठाउँमा पूर्ण- 

कलशादि राख्न छगाए। वैशाख पूणिमाको 
दिन रानीछाई सुवर्णमय पालकीमा विराजमान गराई नगरका 
सबे सेल्य तथा कमेचारीहरूले पद्चि लगाई माइत पठाइदिए | 

महासायादेवी पनि देशका सबै महापुरुषहरूद्दारा 
अनुगमन गराई देवदहको निमित प्रस्थान गरिन | बीच बाटोमा 
नन््दनवन जस्तो असाध्य रम्य छुम्बिनी भन्ने एडटा शालोश्यान 
परदथ्यो | त्यो उद्यानमा नगरका राजकुमारीहरू बराबर आएर 

खेलन तथा हावा खान आउने गदथे | महारानी 
बोपिसल त्यहाँ पुगेपद्धि न््यस रम्य उद्यानकों आनन्द 
जुन्धय॒ लिन एकछिनको निंति पाछकीबाद वलिन र 
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मनपरेका चार पॉाँचजना परिचारिकाहरू 
साशमा लिई त्यस उतद्यानसिद्र प्रवेश गरिन | 

त्यहां सहारानीले परियारिकाहरू सहित भणर उद्यानको 
प्राकृतिक सौन्द्रस्यकों सुखानुभव गरिन । त्यसबेला रानीछाई 
आपनो शारीरिक स्वभावमा केही परिवक्ततन भएर आएको 
अनुभव भयो | रानी त्यहीं नजीकैकों शाल्वक्षको एउटा हांगो 
समातो उमिश्न । परिचारिकाहरूले महारानीको परिस्थिती 
बुकेर चारंतिर कपडाकों घेरा लगाइदिए । सेन्यादि लस्करहरू 
पर परसम्म हटेर गए। माथि आकाशमा ब्रह्मादि देवताहरूकों 
हूछ भयो। त्यले शाल्वृक्षकों मनि रानी मायादेवीलाई बत्तीस 
लक्षणले युक्त मणकों पुत्ररत्न पेदा भयो | व्यही सुसमयमा प्रकट 
भएर महाशन्नह्माले बरालकलाई सुब्णमय जाछूमा थापी लिए, र 
रानीको सामू राख्दे भने - * महारानी, बत्तोस छक्षणले युक्त 
भएको महानुमाव संपन्न कुमार प्राप्त भएको छ, सन््तोष गनु 
होसू । 

त्यस शुभ मुहुतेमा आकाशबाट पुष्पबुष्टि सहित शीतोष्ण 
जलूघाराको पनि बुष्टि भयो। महाब्रह्माको दातबाट त्यो बालक 
लोकपाल देवताहरूले मद्गछ घुसम्मत सुखस्पश भणको मुगचर्ममा 
थापिलिए | तिनीहरूको हातबाट पनि देशका गण्यमान्य 
महाजनहरूले कोमर पवित्र बस्रमा थापिलिए | 

त्यसपद्धि ल्यो बाढकके महाजनहरूको हातबाट मुक्त 
भई जसीनमा उभिएर सबभन्दा पहिले पूषे दिशातिर हेरे। 
त्यस बखतमा त्यहाँ चक्रवालहरू मेदान जस्तों भएर गए। 
देवगण तथा मनुष्यहरूले पुष्पबृष्टि गरेर पूजा गरे। त्यस बाछककों 
रूप धारण गरने बोधिसत्यके यस्ते अकारले दश दिशातिर हेरे। 
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अनिपकि कतेपट्टि पनि आफूसमान योग्य 
बोधिसत्वको कुने नदेखेपल्लि पुनः उत्तर दिशातिर 
सिंहनाद फरकेर सात कदम अगाड़ि बढी * अग्गो- 

हमस्मि लछोकस्म * अर्थात संसारमसा 
अग्रपुरुष में हैँ सनी सिंहनाद गरे | व्यू बखतसा महात्रह्माले 
त्यस बालकलाई श्वेत छत्ऱे ओढाए। इन्द्रले चँबर हम्के। अरू 
देवताहरूले राजऋकुधभाण्ड लिई पद्चिपछि गए । 

बोधिसत्वहरूको अन्तिम जन्म हंदा मातकोखसा 
ठीक दश महीना सम्प्रण भणके दिनमा जन्मन्छन् | अन्य साधा- 
रण मानिसहरू मो नो महीना अथवा दश महीना बितिसके- 
पल्चि कहिलथे जन्म लिंड्रेनन्। जन्मदिने बुद्धमाता उभिण्के 
हुन्छिन् | जन्महुने बोधिसत्व पति धर्माशनबाट वलेकों धम- 
कथिक मे वलन््छन् | गर्भ प्रवेशकों बखतमा मे अहिले जन्मको 
समयमा पनि बत्तीस प्रकारकों पूवलक्षण देखिन थाल्यों। 
भूमिकम्प पनि त्यस्ते भयो | 

दीपंकर बुद्धसित बुद्धत्वको प्रार्थना गरेदेखिन् बुद्ध हुन 
आए दा सम्ममा बोधिसत्वढे जन्म लछिनासाथ कुरा गरेको जम्मा 
तीने पटक मात्र हो । एक पटक; महोसध पण्डित भणर जन्म छिन 
आउ दा, दोश्रो पटक विश्वन्तर राजकुमार भणर जन्म छिन 
आउं दा, र॒ यस पाछि सिद्धा्थकुमार भएर जन्म लिन आउदा। 

सिद्धार्थ राजकुमार उत्पन्न भएके दिनमा अरू सात छुरो 
पनि उत्पन्न भए। तिनीहरू यी ने हुन-- यशोधरादेवी, छन्न 
सारथी, कालछुदायी अमात्य, मद्गछ होथी। कन्धक् घोड़ा र 
धनले परिपृण घडा चारबटा। 
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यस प्रकारले, धोभिरत्व अर्थान् सिद्धार्थकुमारको वेशाख 
पृणिसाकी दिन छम्बविनी बर्मेचासा जन्म भयो। 

कापित्यथसपु तथा देवदह दुवे नगरका सकछ प्रतिप्ित 
व्यक्तिहरू त्यस छुम्बिनी उद्यानमा भेठा भणर टूल्ओो हप उत्सव 
मनाए। रानी भायादेदाी शिद्धा५ कुमारठाई छिएर राजकर्मचारी 
तथा महाजनःरू स्त सिदृरजात्रा गरी कपिलवस्तु फर्किन् | 

“ बोघिसत्वकी जन्म भयो। अब वहाँले बोधिबक्षको 
मनि बसेर बुद्धत्व श्राप्त गनु हुनेछ | -- भन््दे देवकोकमा देव- 

हक पति इत्मच सनाध्रहेका थिए। त्यम बखतमा महाराज 
अुद्धोदनका दर्वारसा बराबर आवत-जावत गरिरहने, अष्ट 
समापत्ति ध्यान प्राप्त गरेका, अतीतका चालीस र अनागतका 
चालीस कल्प ध्यानह्रप्टिछ देख्ल सकने कालदेवक नाम गरेका 
तपस्वी दिवाभोजन पछि, आजको दिन देवछोकमा गएर 
बिताउनु प्यो भनी जाँदा त्यर्ाँ देवताहरू त्यस्तो उत्सवमा 
मग्न भेरहेका देखेर त्यस डउत्सवकों करण सोधे। देवताहरूले 
उत्तर दिए-- * मारिप, शुद्धोदनलछाई बत्तीस रक्षणले युक्त भएको 
पुत्नरत्न प्राप्त मण्को छ। त्यस बालकले यस संसारमा घर्मंचऋ 
प्रबलन गन छ। अनन्त बुद्ध-छिछा हेने पाइने भयो भनी यो 
हथे उत्सव गरिरहेका हों। ! 

यस््तो उत्तर मुनेर तपस्वी कालदेवरढ तुरुन्त देवछोकबाट 
फर्केर कपिछपुर राजसवनमा गए। त्यहाँ पुगेपछि आफ्नों 
आसनमा बस्दे भने-- “ मधाराज, तपाईछाई पुत्ररत्न छाभ 
भएको छ भन्स्ने सुमेर आएको हु। मे पनि भगवानको दर्शन 
गरेर आफूछाई कृतार्थ संझ। 
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महाराज शुद्धोद्नले बालकलाई तपस्वीको चरणमा 
वन्दना गरान अगांडि लेजाँदा बालककों खुट्टा तपरवीको 
टाउको तिर बढयो । तपस्वीले पनि त्यस बालकको लक्षण बुमेर 
मनमा कुने किसिमको अभिमान नराखी “ यो बालक त संसारका 
अग्रमहापुरुष हुन् ” भन्ने जानेर आसनबाट जठी त्यस बाढूक 
अर्थात् बोधिसत्वको चरण-कमल्मा टाउकोले बन््दना गरे। 

यस्तो आश्रय घटना देखेर महाराज शुद्धोदनके मेरो 
छोरा साधारण हवोइन, नत्र यत्रो महाऋषिले पनि किन वन््दना 

गदेथे भनी आफूले पनि पुत्रकों श्रीचरण- 
पिताकों ग्रथमवार मा सादर प्रणाम गरे | आँखाबाट हर्षाश्र् 

पुत्र वदता निकाछी चित्तानन्दमा डुबे | महाराज 
शुद्बो दनको यो प्रथमवार पुत्र वन्दनाथियों | 

कालदेवलले यो बालक पहछ्ि बुद्ध हुने हुन् कि होइनन् 
भनी आफलनो दीव्य चल्लुे बिचार गरो हे्दा निश्चय पनि यसले 

बुद्धत्व प्राप्त गने छन् भन्ने थाहा पाई “ यो बारकूक संसारमा 
दुलभको पुदूगल हो ” भनी जानी मुसुकक हाँसे। फेरि, त्यस्ता 
दुलभ महापुरुषको दर्शन प्राप्त हुने हो कि होइन भनी ध्यानछे 
बिचार गरी हे्दा सय्यों हजारों बुद्धहरूले पनि बोध गराउन 
नसकने अरूप भवनमा आफू जन्म हुन जाने थाहू पाई, अब 
मेले यो बालक बुद्ध हुने देखन पाइने भएन भन्ने जानी गहभरी 

आँशु राखेर बसे | तपस्वीको अनुद्दार 
कालदेवल तपर्वीकों हेरेर बसेका राजाले मनमा त्रास उत्पन्न 

शोक गराएर सोधे-- है भो गुरू | आँखा भरी 
थ आंशु किन गनुभो ९ राजकुमारलाई 
बिध्न-बाधा उत्पन्न हुने कुने ढर छ कि ? ” जात यस््तो प्रश्न 
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सुनेर तपस्बीले भने-- * राजन | राजकुआरदा” ऊँधथे किसिसक 
हानी हुने उर छेन । यो कुमार अवृहय परच्ति युद्ध नू्।म 
अभागी रहेछु, यम कुमारले बुद्धस्व श्राप गगु आया अगाडिस 
अरूप भवनमा जन्म छिन गैसकनेछु। तुत्-गशन मेले प्राप्त 
गन सकते भरने अन््ले आदतों दहठिय जुछे दुग्य! सान््दे मनभा 
दुःख छागेर मात्र आंखामा जाग आएको हो । ” 

तपर्वी कालबवेबछल आफ्गा नाता कुट स्वट्रूफोा कुछमा 
यो बालक बुद्ध हम्जेडसम्मभा मा। सन कुन व्यक्ति होछा कि 
भनी ध्यान इट्टिले हेदा नाक मन्ने आउनों भान्जा एडटाढे 
यो सौभाग्य श्राप्र गनछ भन््ने फुटया थाह पराए। स्यसलपछि उनो 
आफनी बहिनीकों घरमा पुगे, र भने-- ' बेनी ! तिम्री छोरा 
खोई ? एकछिन उछ्लछाई यहाँ डाक १ | * 

अगाड़ि प्रणाम गरेर उमिन जाउपुगेझों भान्जा नाढक- 
छाई कालदेवलले भने.. * भानजा, महाराज शुन्दोदनको कुछमा 
बत्तीस लक्षणले युक्त माणकी बालऋओ जन्म भणक्रो छ। त्यो 

बालक निश्चय पनि बुध्दत्व प्राप्त गयी 
नालकको बुध्द हुते छुनू । म अभागी रहेछु-- उनी 
प्रत्॒ज्या बुध्द हुमुभन्दा अगाड़ि ने मे यो नश्वर 

देह छोड़नु परने छ । तिमी साग्यमानी 
रहेल्यो-- उनले बुध्दत्व प्राप्त गरेको तिमीले देख्न पाउने छो। 
तिमी आजेदेखि उहांको नामसा प्रश्नजित भएर जाऊ।! 

काछदेवछको कुरा सुनेर चोरासी करोड़ धनका स्वामी 
पक्षक, मेरों मामाक़े कहिस्ये न भएको कुरा गतु हुन्ल भनी 

तुरन्त त्यही मुहुतेमा काषायबस्त तग्रार पारी गहराई त्यागेर, 
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“ संसारमा अग्म श्रेष्ठ पुर्मकों नाममा आज म प्रवजित भएं ? 
भनी बोधिसत्व रहेको दिशातिर हेरो पश्चाड़ प्रणाम गरी 
काषायवसख धारण गरी हिमाहूयतफ प्रस्थान गरी श्रमएधर्म 
पालन गरेर बसे । बोधिसत्व अर्थात् शाक्यकुमार ब॒ध्द भेसके- 
पत्चि भिक्षु नाठक उनकहाँ पुगेर ' नाकोबाद ' भन्ने सूत्रान्त- 
रको उपदेश सुनिसकेपछि फेरी हिमालछयमा ने गएर धर्माचरण 
गरेर अहंत् भए । त्यसपद्धि सुबणमय पर्बेत एड्टासा गई 
उशिएको उमिई अनुपाधिशेप निर्वाण भएर गए । 

शाक्यकुछमा पाँचों दिनमा नामकरण गे रिति थियों | 
व्यसदिन शहर भरी सिगारएक्रों थियो। राज भवनमा चार 
प्रकारको सुगन्धके छिपपोतत गराशयो। छावा अबीर आदि 
पाँच प्रकारकों फूछ भईमा छुरि राखेका थिए। त्रिवेद्मा 
पारड्गोत भएका एकसथ आए ब्राष्मगदेवताहरूलाई निमन्त्रणा 
गरे। खीर आदि मिष्ठान्नले ती ब्राह्मगहझूलठाई भोजन गराई 

सकेपलि राजा शुद्योदनले बालकलाई 
सिद्धाथकृगारकी. के नामकरण गने भनी पस्ोथे। ती एक- 

नामकरण. हाय आए ब्राह्मगहरू सध्येमा राम, घज, 
लक्षण, मन्त्री, भोज, सुयाम, सुदत्त र 

कोण्डन्य नाम गरेका जोतिषादि षदशास्त्रमा पारकत भणका 
अति श्रेष्ठ आठजना पण्डितहरू पनि थिए। तिनीहरूले बालक 
शाक्यकुमारकों शरीरादि लक्षण परीक्षा गरेर हेरे | अनि 
कौण्डन्य बाहेक सातजना पण्डितहरूले दुइटा ऑंछा ठघ्याई 
भने-- ' राजन ! यो बालक राजपाट' संभाली गृहस्थाश्रममा 
ने रहे भने अद्वितीय चक्रवर्ती राजा हुनेछन् | यदि संसार 
त्यागेर संन््यासी भएर गए भने त्रिक्ोंकाचारय्यं सर्वक्ष बुद्ध हे 
छन | यसमा कुने संदेह छेन |! 
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ती आटेजना पण्डितमध्ये“मंबेभन्दों कान्छो कौण्डस्थ 
नामक पण्डितले एक्रे ऑलछा सात्रे ठब्याई भने-- ' महाराज ! 
यो बालक अवश्य पति सब अर्थ निद्ध गरेर बुद्ध ने हुनेछन। 
यिनले गृहस्थां भणर जीवन विताउने कछैल | यो म निश्चय गरेर 
भन्छु | 8१ 

सब अथ सिद्ध गन सकते हुनाले पण्डितहरूले त्यस 
बालककों नाम “ स्वार्थसिद्ध / भनेर राखे। अ्सिद्ध गर्ने 
हुनाले “ सिद्धार्थ ' सात्रे पनि भन््दछन्। 

यसरी कोण्डन्य पण्डितले स्थिर रूपले यस बालकले 
गृह त्यागेर जानेछनू भनन््दा राजा शुध्दोदनलाई त्यसबेछा हे 
र विस्मात दुते भयो। हपे यस कारणके कि आफ्नो बुढेशकी- 
लछमा पाएको रो भण्ता पनि स्वज्ञ बुध्द भणर संसारके गुरू 
हुनेछन् ; विस्माद पदि यस कारणले कि एक्लो छोराके कुलम- 
यादा राजपाठ कुने न थामी सृहत्याग गरेर जाने छन् | तर, यो 
भ्रम राजालाई मात्र भएको हो। संसारमा परोपकार तथा 
धरम, राजपाटभन्दा ठूलो छ। राज्य मानिसले मरेपछि छान 
पाउने वस्तु होहन; तर, घमंले मानिसछाई मरेपछि पनि छोड़- 
दैन । 

व्यसपन्चि राज़ाले पण्डितहरूसित “यो बाहुकले के 
कारण देखेर गहत्याग गरेर जानेछ ९ ” भनी सोध्दा पण्डितहरूले 
यस प्रकारले जबाफ दिए-- * बुध्द् शरीर देख्दां, रोगी देख्दा, 
मृत शरीर देख्दा र संग्यासी रूप देख्दा यो कुमार त्यांगी 
भएर जाने छन्। ! 

पण्डितहरूकों यम्तों कुरा धुनेर राजाले आज्ञा दिए- 
४ राजकुमार सिध्दार्थल्रे त्यत्तो रूप देखने कहिल्ये मौका न 
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पावस् | यसभा राजद्र्वारका एरेक क्मंचारीहरू चौबीसे घण्टा 
सचेष्ट' रहुन । 

मेरो एकछों छोराढाई वुध्दत्वकों कुने खाँयो छेन। जे 
गरेर भए पनि भेरो छोशठाई हजारों हीपका आधिपति गराएर 
चक्रवर्ती सम्राट तुल्याउन पाए एग्छ. भन््से राजाकों चिन्तना 
थियो । 

यसरी त्यस शाक्यकुमारको “ सर्वथाः,मिध्द ” नामक 
नामकरण, चौरासों हजार राजाका आपना नाता कुटम्बहरूकों 
समूहमा, भएको थियो। 



परिच्छेद दोभो 
सिध्दा्थ राजकुमारको भरणपोषणको निति राजा 

शुध्दोदनले सहस््रों धाईहरू राखिदिए। सिध्दार्थकुमार जन्म 
भण्को सातों दिनमा रानी मायादेवी परलोक भइन्। अनि 
बालक राजकुमारकों पाल्नपोषणकों काम प्रजापती गोतमीले 
गरिन् । 

समय बित्दे गयो | राजकुमारले बाललिला देखाउन थालि | 
आपषाहको महीना थियो। कपिछनगर-बासीहरूकों रोपाईको 
चाह आइपुग्यो | महाराज शुध्दोदनको रोपाई गने मछ्ुल दिन 
पनि आइपुगि हालल््यो | शहर 'सिगारियों। नगरबासी महाजन- 
हरूसये भेझा भए। सबेले श्वेतवस्न छूगाएका थिए। मानो 
शहर भरी मोतिया फूछ फुलेर यताउति घुमिरहेका जस्ता 
देखिन्थे। राजभवनमा रोपाइको शुभदिन थियो । एकघटी 
आठसय हलगोरू सिगारिएका थिए। राजाछे जोतने गोरूका 
सिंगहरूसा घुनको पाताले मोडिराखेका थिए। राजा शुध्दोदन, 
पृत्र॒सिध्दाथेछाई लिई, श्वेतवस्न धारण गरी राजकर्मचारी तथा 
संहाजनहरू सहित भएर खेततिर गए। 

त्यस खेतको एक छ्लेउतिर एडटा जामुनकों वृक्ष सामहे 
शोभायमान भएर खड़ा थियों। राजाछे त्यस ठाहसा सुघर 
सफा गराउन छगाई पाल टांगी राजक्ुमारछाई त्यहीं परिचा- 

रिकाहरूको देखरेखमा छाडी आफूहरू खेततिर गए । सुवर्णमय 
सिंगर भ्रएका आफ्ना निति सिम्ारिराखेका हछयोरू किई राजा 
खेत जोत्नमा मम्न मए | जरू महाजन तथा राजकमेनप दी सके 
पनि खेत जोत्न थाले 
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त्यस बखतमा त्यहाँ विशाल जनसमूह राजाले सूवर्णमय 
हछ जोतेको हेरिस्देकी थियरो। मिद्रानकृग्रारकर्दों पाछो बसि- 

रहेका परिचारिक्राहरुके समन थाम्न सकेनन् र॒ राजकुमारलाई 
एके त्यहीं ड्ाडी दगुद्ग त्यो मज्ञलोत्सव 

कुमार ध्यानमा. हेने गए। त्यसेब्रेछा पलंगमा सुतिरहेका 
बसिरहेका बालक कुमार उठेर त्यही पलंगमे पलेटी 

कप्ती ध्यान गरेर बसिरहे। 
उत्सव हेरेर मग्न भैरहेका दाद मो 

राजकुमार झूसक्क सम्फे | दौडेर गएर हेख्ेन ता हेदमा दिस्सी 
लाग्दो सांनो सुबण-वर्णको बालक कुमार पलंगमा पलेटी कसेर 
ध्यान गरी बसिरहेका देखेर आश्चर्य मानी दगुर्दे गएर राजाका 

जुनाफमा जाहेर गने पुगे। त्यसबेला त्यहाँ रहेका वृक्षका हांगा- 
हरूका छाया; दिन वड़कनुकों साथे सबे लाम्बो-छाम्चों भएर 

गैरहेका, तर एडटा रूखको छाया, 

पिताको द्वितीयवार जसको भनि बालक थियो, भने पहिलेके 
पत्रवदना. अवस्थामा रहेको देखे । राजा तुरन्ते 

आएर हेने आउदा बाढूक त पहुंगमा 
पलेटी कसेर आसन जमभाई ध्यानमा बसिरहेको र रूखको 
छाया समेत् स्थीर रूपमा रहेको देखे। यसस््तो आश्चयमथ छोछा 
देखे पछि राजाले त्यही बेला छोरा सिद्धार्थकुमारछाई सांष्टाज्नः 
प्रणाम गरे। राजा गुद्धोदनकों यो ह्वितीय पटकको [पुत्रवन्दना 
थियो । 

समय बित्दे गयो । राजकुमारले किशोरावस्थामा 
पदापंण गरे | राजाले कुमारकों निति रम्य, सुरम्य र शुभ नाम 
गरेका सान्है मनोहर तीनबटठा महू बनाइदिए। रम्य लासक 
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महक नो तल्ले, र हमन्त तर तुको नियि यात तह्ले रुसमभ्य नामक 
महल थभियो। वर्षा ऋतुमा बसस््नकों निति 

राजकुमारकी शिल्प परॉच सहले महक शुभ ' भियों। घरवार 
प्रदर्शन छाडर जोगी बनी गइदेला भस्ने राजालाई 

हरहमेशा त्रास थियों। संसारमा भुला- 
हराख्नकों लिति राजाले कुमारढाई भोजमज्जाका सबे सामग्री 
जुटाइदिग। सेवाको निति नाच्न गाउन जानने हजारों नानी 
सुसारेहरू राखिदिएण। तिनाहरूकों मुख्य काम राजकुमारकछाई 
यस संसारमा भुलाइराख्नु थधियों। क्रमशः कुमार पनि युवक 
हुंएदे आए । बिबाह गरिदिन राजाले कन्या पनि खोज्न 
पठाउन शुरू गरे। 

तर, पाणएकों बखतमा छोकठे भन्न विन बाँकि राख्थे | 
केटीतफका मान्छेहरूवते यस््तों किमिसको भनाः राजाले खालु 
परदेध्यो-- / धनुविद्यासस्म ५ नि लनजानेका राजकुमार कस्ता ! 
राजकुआर भण्पश्चि सबे कुरण जानिरास्नु पल । राजाहरूलाई 
भनेको युद्धकों त्रास टरहमेशा भेरइन्छ । त्यस अवस्थामा त्यो | 

भरकुमारके के गर्लान्। रूपल्ले के गछे ! शिल्पादि शास्त्र 
फैही न जानेका खाछी स्वास्नीमान्केहरूको बीचमा बसेर जीवन 
बिताएकाछाई कसले आपनी छोरी दिल््छ | ?-- इत्यादि | 

तिमीछाई यस्तो पो भन््छन भन््ने कुरां राजाले कुमार- 
छाई धसुनाएपछि राजाछाई कुमारके यस किसिसके भने-- 
“ भो पिता, यस विषयमा हजूरले कुने चिल्ता लिश्बक्सनु पदन 
नाता कुटम्ध तथा अरू राजाहरूको, मेरो धमुषादि विद्याकों 
करामत हैने ने, इच्छा रहेछ भने मे देखाइ दिने भएँ | आजको 
सालों दिनमा मेंठे धन विधाको पंपेशछ देखांउने भएको छु भनी 
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मयाढी पिटन छाइबक्सियोसू। आफ्ना धमुविद्याकों करामत 

देखाउने इच्छा भएक्रा अरू कुमारहरूडाई पनि डाकन पठाइ- 

बक्सियोसू। 
छोराको कुरा सुनेर हृ्षित भणका राजाले देशभरी 

मभयाली पिटन रछगाए। 

तोकिएकों समयमा नाना देशबाट शिल्पादिमा पोख्त 

धनुधर क्षत्रीय राजकुमारहरू कपिल्पुरमा जम्मा हुन आए | सिद्धा- 

धकुमार पन्ति आफ्ना साथीहरूसहित प्रदशन मेदानमा आए। 

मैदानमा विशाल जनसमूह भेला भैसकेको थियो। विभिन्न 

स्थानबाट आएका कुमारहरूले आफ्ता आफ्ना योग्यता 

देखाए। शाक्यकुमारके पनि वाच्ह प्रकारको शिल्पादि घनुष- 

विद्या देखाएर साराछाई आश्चर्य र चक्कीत पारिदिए। अनि- 

पद्चि जनसमूहबाट यस्तो ध्वनि आएको सुनियो--“ कहिल्ये 

हेने नपाएको यस्तो चमत्कारी धनुविद्या सिद्ध थे कहाँबाट 

सिके, कहिले सिके ! धन्य सिद्धार्थ ! धन्य शाक्यकुमार |! ” 

शाक्यकुमार सिद्धार्थ सोच बष पुगेपछ्षि राजा शुद्धो- 

दूनले यशोधरा नाम गरेकी परम सुन्दरी सुप्रब॒ुध्दको पुत्रीसंग 

उनको विबाह गरिदिए। 



परिच्छेद तेश्रो 

एकदिन सिध्दार्थ कुमारले उद्य (नमा ईघुम्न जाने इच्छाले 
सारथी छन्नछाई रथ ल्याउने आज्ञा दिए। सारथी छन्नले पनि 
रथलाई मानो देव-विमाने सरी सिंगारी चारवटा घोड़ा जोती 
कुमारको अधिल्तिर ल्याई पुत्यायो। कमार त्यसर थमा चढेर 
उद्यान भमणको निति राजप्रासादबाद प्रस्थान गरे। त्यस 
बेलाको सहरको सफाई र झूगार पनि हेने छायकको,थियो | 

राजकुमार सारथीसित प्रिय सम्भाषण गदें बाटोको 
रमणीयता अवछोकन गरद उद्यानको निति जांदे थिए। त्यही 
बेला अछि परबाद एउटा कुप्रो वृध्द पुरुष दाहिने हातले लठठी 

टेक््दे थरथर कांपदे बाटोमा हिंडिरहेको 
कुमारले देखेका देखियो।। त्यो बुध्द पुरुष यतिको कुप्रिसकेको 
चार निर्मित थियो कि घुंडाले च्यूडो छोइणछा जस्तो 

थियो। दाँत जम्मे भरिसकेको हुनाले 
चाउरी परेका दुबे गाला भित्र पसिसकेका थिए। कपाछ जम्मे 
फुलेर सेताम्य भैसकेको र आँखा धसिएर भित्ताका खोपा- में 
देखिन्थे | छाछा धोबीले चुनेर ल्याएको छुगा में. चाउरी परेको 
थियो। दरवारकों आनन्दसा डुबेका, खालि गुछाबी फट्टिकमा 
ढालेका जस्ता सुबणेमय युवतीहरूको बीचमा जीवन बिताएका, 
राजकुमारले आज यस्तो चुध्द् पुरुषछाई देखेश सारथी छलन्न- 
सित सोधे-- “ छन्न | यो कस्तो किसिमको जीव हो ९ ? 

४ कुमार, यो पनि हामी जस्ते मनुष्य हो |? 
४ छुन्न, यो दवा्मी जस्ते मनुष्य हो भने यो'हामी मेँ 

उर्गकटा' रु राखी किन भणएन ? ” 
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कमार, वद्गावस्थामा गुगेपल्लि से मनुष्य यस्ते 
हुन्छुनू। सबे मप्यऊे एकशिन वृद्ध हुने पदछ, र त्यस्त चाउरी 
परेर कमजोर अवश्थामा पुरछुपछ। ” 

“४ छुन्न, त्यसो भए के त मसले पनि एकबिन त्यम्त छुनु 
पछे 07 

“ कुमार, संसारका से महुप्य एकदिन त्यस्ते अवस्थामा 
'पुम्छन। 

« छुटकाराको कुने बाटो ने छेन ? 
४ ह्यू, कुमार |! 

_# तिमीले त साप्हे आश्थयंको कुरा सुनायो | ” 
यो हृयले कृमारकों मे जिरिज्ञ *णर आयो | मनुष्य 

'मात्रढ़े यस्तो अवस्थाया पुलु पढे भन््ने कुराले चेतना ने हराएको 
जस्तो भयो। भरिणशो गाग्रोसा एक दाशमा एटा सानों प्वाल 
परेपछि जस्ती पावीकों धारा छटन थाल्दछ त्यस्त कुमारकों 
हृदयसा घेरे कांटदेखि जमिरहेको वराम्यरूपी ज्ञानकों घाराको 
मूल फुल्यों | हृदयरूपी आकाशमा पेराग्यरूपी हूरी आएर विष- 
यरूपी बादल अम्म उच्चाएर ढायो | झुख भनी च्यापी राखेका 
पथभ्चविषय, जम्म हु:ख़ हो भन्ने थाहुपाई विरक्त भएव। कमारले 
सारथीराई आज्ञा दिए-- “ छुन्न, रथढाई राजसवनतफ 

मोड । यस्ता दुःखमब संसारमा बसेर के उद्यान | सयक गने- 
जानु । १9 

सारभ्रोले कमारकोी आज्ञा पाछन गन्यो | 

(राज़ाको' हजूरमा यो. सबे खबर तुरुन्त पुस्यो । मनलाई 
साओ व्याकुछ पारी हत्तरपत्त दृरबारका,सवे,बृत्यकारहरूलाई 
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बोछाउन पठाए र उनीहरूछाई संवोधन गद भने--“ हे अप्सराहरू 
हो, माई स्वंनाश हलवाट वचाऊ | तिमीच्ररूले तझन्ले आफना 

आपफना नत्यकला देखाएर शराजकमारको रृदयबाकाशा जअडेको 
वेराग्यरूपी बादलछाई सकेसम्त चाँढ भ्गाएर पटठाउने काम 
गर |] १7 

नृत्यकार रमणीहरू पनि तुझुन्ते तयार भणर कमारको 
मनछाई रसरड्रमा भद्राःराख्य अमेक क्रिसिसकों हावभाव 
देखाउ दे आफा . फ्ना का प्रदर्शन गने थाले 

/५ 9८ ५९ फट भर ८ 

सिद्धाथ बालावस्थादेखि ने बडा विचारशीछक थिए। 
जीवनको क्षशमंगरवाकों विषयसा सोमिरहने अब उनकी 

काम हसन थालयो। एकदिन फेरि उसी स्थानसा घुम्न भनी 
सारथी छन्नसहित रथमा बसेर हिंडे । देवास त्यस बेला एक- 
जना मानिस रोगले पीड़ित भार सडकको बीर,मा छुटपटाइ- 

रहेको देखे | यसको कारण सारथीमित सोध्दा डही अगाड्ि 
के मर उत्तर पाए। त्यस दिन पनि जद्यानतिर घुस्त जाँदे नगई 
मनछाई विरक्त पारी: राजभतनतिर फक | 

' ८ ५८ ४ 2८ ५८ 3८ 
अब राजकमार दिन प्रतिदिन अरे हदें गए। मनमा 

नाना तेरहका 'कुराहरू खेलिरहन्थ्यों | कुमारकों मैनभां कुने 
किसिमको दुःख क्लेश तथा पीछा उत्पन्न नहोंस भनी राजाले 
हरतरहंकां दिलबहलाउका रामाग्रीहरू जुटाई द्एि। गूहस्थ 

छोड: संन््यासी मई जाला भन््ने डरले' ठाउँ ठासों पाछीं 
पहराहुरू राखिदिए । 
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एकदिन कमार सहरको मनोहर दृश्य हेन बाहिर गए। 
दाह-संस्कारको निति छैजान छा का केही शवहम्मा उनको 

दृष्टि गयो।। उनके सारथीसित सोधे - “ यसरी मानिसलाई 

बॉँघेर किन कहाँ छगिरहेका हुन् ? ” स..स्थीले जुन उत्तर दियो 

त्यो सुनेर छाडप्यारमा पालिएका, जीवनकों कलेशादिदेखि 
अनभिज्ञ कुमारको कोमल हृदयमा मर्मान्तिक वेदना प्यो। 
अब उनले जीवनछाई अम नजीकैबाट हेन आरम्भ गरे । त्यममा 
उनले दरिद्रता, निराशा र दुःखको अतिरिक्त केही पनि पाएनन्। 
मानिसहरूको स्वार्थपरतालाई देखेर उनलाई अमर भन क्लेश 
बह्यो । उनको जीवन गम्भीरतर हुदे गयो । रात-दिन 
संसारको दुःख दूर गने चिल्तामा निमग्न रहन थाल्े। 

फेरि, एकदिन सिद्धाथके कापाय-वस्र घारण गरी अति 
शान्त भावलठे टिडिरहेकी एकजना भिक्षुठाई देखे । पहिले जस्ते 
सारथी छन्नसित “यो को हो ” भन्ने प्रश्त गरे | सारधीले भने-- 
“४ कुमार, यिनी एउटा भिश्ठु हुन्। यिनको घरवार जहान बच्चा 
कोही छेनन् । नाता कुटुंबसित पनि थिनको कुने सम्बन्ध छैम | 
सकल प्राणीहरू उपर समानरूपले मेत्रीभाव राखेर “ संसार 
ढुःखको समुद्र हो! भन््ने जानी मोक्ष प्राप्तिका छामि मायाजाछ 
जम्म छाडेर प्रवृजित भएर भिक्षु भण्का हुन् । ? 

छन्नको यो उत्तर सुन्नुमात्र के थियो तिर्खाएको सिद्धा- 
थेछाई चासा पानी प्राप्त मएको अनुभव भयो | त्यसैवेला उनछे 
“ जगत् प्राणी सबे उद्धार गनेको निति अवश्यमेव म॑ पनि यो 
राज्य 'सुखभोग छोडी त्यस्ते मिश्लु हुन जानेछ ” मनी मने मनदढ़े 
हृढसंकल्प गरे | 
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यति मनमा निश्चय लिइसकेपछि, आज मछाई मज्गछ 
रूपको दशन प्राप्त भयो भन््ने ठानी, हप मानेर सारथीलाई 
भने-- “४ मित्र छन्न, रथको बेग छिटो गर, आज उद्यानमा चाँड 
पुगेर आनन्दपृवक क्रीडा गनु पदछ | ” सारथीले पनि रथलाई 
वायुवेगले हॉकी उद्यानमा पुस्याइदियों । त्यहाँ क्मार दिनभरी 
आनन्दपृूवक सयक गरी साौँकको बखतसमा मद्भधलः तलाउमा 
स्नान गरी त्यहीं नजीकैको एडटा सफा चिप्लो हुन्नाको आसनमा 
बसे । अनिपल्धि परिचारिकाहरू आई उनकाई नाना वस्त्रा- 
लक्कारादिले सिंगारी रहे। यो दृश्य इन्द्रले माथिबाट देखी 
विश्वकर्मा देवपुत्र॒छाई डाकी अच्हाए - “ आज छिद्धार्थ कुमा- 
रको सुन्दर वस्त्र घारण गने अन्तिम दिन हो | तपाई' त्यहाँ 
गएर वहाँलाई देवताहरूढाई सिगाने मम सिगारि दिनुस | ? 

देवपुत्र विश्वकर्मा इन्द्रको आज्ञा मुताबिक तुरूनत पुथ्वी- 
मण्डछलमा वर मनुष्य रूपधारण गरी हूल्मुलमा पसेर 
कुमा राई वस्त्र छगाउनमा सघाउन थाढे। आपनो शरोस्मा 
विश्वकर्माकों हातको स्पश हुनासाथ कुमारले यो त मनुष्य- 
स्पश होइन देवस्पश हो भनी जानी हाले। देवपुत्र विश्वकर्मा 
कुमारछाई सकेसम्म सिंगारी देवछोक फक। 

त्यसे बेछा राजभवनमा यशोघराछाई पुत्ररत्न प्राप्र 
भयो । राजा शुद्धोनदनले यो शुभ समाचार तुख्न्त कुमारक्ताई 
छुनाउन पठाउमु पछे भनी एडटो दूतछाई डाकी आज्ञा 
दिए-- “है भणे | तिमी तुरून्ते उद्यानमा गएर यो शुभ समाचार 
राजकुमारछाई सुनाएए आऊ।” 

रथगा बसेर फर्केर आइरहेका कुमारले दूततप्ाहा: ओ।ः 
समाचार बाटेमा सुने। यस समाचारले सिद्धार्थंलाई 'अश्कि 



| शश | 

क॒तिं - पनि हषे भएल', बरू मुखलाई अध्यारों पारी थी शब्द 
भनें-- राहु उत्पन्न समएछ । ? 

* ओ वाक्य सुनी दूत त्यहीं: थ्राठे फरक्यों । राजकुमारले 
“राहु उत्पन्न भयो” भनी भनेफों कुरा 

राहुलकुमारकी. दूतद्वारा सुनेपद्धि राजाले घोषणा 
' जनम. गरे-- / त्यसो मए मेरो नातिको नाम 

. “राहुल” भयो।” 
यस प्रकारले सिद्धार्थ-पुत्नको नाम ' राहुल कुमार ? रह्यो । 

आज बोधिसत्व अर्थात् सिद्धार्थ कृमार अधिपछिभनदा घेरे ने 
सनन््तोष र ख़ुशो हु दे मुसुमुसु हाँस्दे नगरको परिक्रमा गर्ढे राज- 

भवनेतिर फर्क । त्यस बखतमा गराजभसव- 
कषागोतर्मीकों.. नको संब॒भन्दा माथिलल््छों भयात्षमा बसि 

. शान्तिपद रहेंकी कषागोतमी नामक श्रत्रीय कुमारीछे 
० सिद्धार्थकों श्रीसौभाग्य देखैर सुमघुर 

स्व॒रले यस्तो प्रीति वॉक्य उच्चारण गरेर पंठाइन - 

“निब्बुता नून सा माता निब्खुंता नून सो पिता | 
निब्बुता नून सा ,नारी- ग्स्साय ईद्सोपति ॥” 

अर्थात्- वी. माता ,-पिता ,हुबेले, अबश्य पनि शान्त 
( घुल्स,) हल॒पदंछ; ॥ ती स्त्री, मन शात्त ( घन्य ) हुन जसले यस्तो; 
पति, पाएकी छिन् | 

४75५, अब्स्तोः शान्तिषदः सुमेर सिद्धार्थ कुमारले थस्तों' बिचाएं 
गरे-“ यी कुमारीले मढाई शान्ति प्राप्त भयों भतिम।. तर! 
ही शॉल्ति त' रोंग्रादि क्लेशबाट मक्त भंएपल्ि मात्र प्राप्त 
हुरेंल ४” 
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. अनिपकि कुमारछे यस्र केटीके मछाई साँच्चे ने शान्तिको 
उत्तम शब्द सुनाइन भनी हपे मानी ' अवश्य पनि मेले ग्ृहत्याग 
गरेर शान्तिपदको खोजीमा जाने छु ।!- भन्ने मना दृढ़ गरी 
आपफूले छाई राखेको बहुमूल्य मोतीकी माछा ती कुमारीछाई 

इनामको रूपभा दिन पठाए। ती कृषागौतमी पनि मोतीको 
माला पाएर कुमार आफूठलपर आशक्त भए भन्ने ठानी हर्पानुभव 
गरिरदिन् 

राजकुमार भवनको आफ्नो शयनकक्षमा पुगेपदछि श्री 
शयनासनमा लेटिरहे । स्घको के नतकी युवतीहरू पनि नाना 
तवरले द्ावभाव देखाडदे त्यहाँ आएर गीत गाडंदे नाच्न 
थाले। कुमारको मनमा भने अके चिन्तना थियो,। त्यो गीत र 
साचले उनको मन आकर्पित भएन। . उनी वेराग्यरूपी विचार 
सागरसा मग्न हुदे त्यहीं निदापु ।. जसको निनि. हामी 
नाचन आएका हों उनी ने निदाए पद्चि अब हामी किन :माचि- 
रहनु भनत्ती ती नतकीहरू पनि सबे त्यहीं एक एक गरी सुते | 

केही समयप्रद्धि कुमार निन्द्राबाट बिम्मे। यसो हेछुन 
व सचे, नतकीहरू त्यहीं यताउती ७न्तानों परेंर निदाइरहेका 
पाक देखे । त्यहाँ मतेकी स्त्रीहरूकों विभंत्स 'रूँवे 

वर्तकीहरूको. देखिहरहेको थियो। ती स्त्रीहंरूं मध्ये कोही 
विरपता .. उत्तानों परिरहेकी, कोही कोहटे परिश्हेंकी, 

 कोही मिन्द्रामा घुरिरहेकी, कंसेफी आँख 
उधिणके, कसेकों दाँत नीच्च पंरिरहेको, मानो विरूपताके एं्टा 
प्रदर्शन. ,थियो | त्यो शयनगृह त॑ संग्रामभूमिं जरसते देंखिस्थ्यी' 
तिनीहरू जम्मे कूडाई|माभारिएर सोत्रान: परी रहेका हुम पके 
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भन््ने भान हुन्थ्यो | एडटा गजबैको घीनलाग्दो दृश्य देखिइरहेको 
थियो | 

यो दृश्य देखेर राजकुमारकों मनमा यस्तो बिचार 
उत्पन्न भयो - “ अहो, भत यस्तो भयह्ूवर श्मसान भूमिमा 
बसिरहेको रहेछु, जहाँ मुर्दाहरू यताउता मिल्काइ राखिइएका 
छुन् । यस्तो दुलूभ मुनुष्यचोछा प्राप्त गरेर महामोहमा भुलेर बस्नु 

त साच्हे अयोग्य हो, मूखंता हो। गृह- 
सिद्वा थंको व्याग गरेर जन्ममरणको दुःखदेखि 
ग्रह्त्याग छुटकारा पाई निर्वाणवद अवबोध गरेर 

जगत् उद्धार गनेछु | ” अनिपद्चि आजके 
रातमा गृहत्याग गरेर जाने निश्चय गरी पलड्न्नबाट वर्ली * त्यहाँ 

को छ हँ १” मनी बोछाए। ढोक्रैमा अडेस लगाई उनिरहेको 
छन्न “ आये | म छु | भन्दे उठेर अगाडि उभिन आयो। राज- 
कुमारले उसलछाई भने. “ मित्र छन्न | आज मेले यो राजपाट 
सबे छोडी जगत् उद्धार गने उदेश्यके महाभिनिष्क्रमण गे 
निश्चय गरे। घोडा एडटा तुरुन्ते ठीक पार |” 

“हवस ” भन्दे छन्न त्यहांबाट अश्रशाल्ातिर गयो | अश्व- 
शाल्ामा सुगन्धयुक्त तेछको बत्ती बलिरहेको थियो। छन्नले 
त्यहांबाट एउटा बलियो राम्रो घोडा खोज्न जांदा कन््थक 
नामक घोड़ालाई ने योग्य ठानेर काठी कस्न थालयो। आज 
'यस्लो, रातमा किन काठी कस्न आएका होलान् मन््ने करा 
घोडाले बुक््यो। अरू दिनमा में साधारण छांटले आज काठी 
कसेको पनि द्वो:न | पक्का पनि कुमारकों आज मदाभिनिष्क 
मणको दिन हो भन्ने बिचार घोडाले गध्यो । 
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सारथीछाई घोड़ा छिन पठाई आफू छोराको मायाहे 
बाहिर जानु पन्दा अगाड़ि छोराकों मुख एकपटक हेरेरे जाऊं 
भन््ने इच्छाले देवी यशोघराक्रो खोपीसा गई ढाका उधघारे। त्यस- 
बेछा यशोधराकों शयनागारमा जूनकों शोतक किरण छागेको 
मँ सुगन््धयुक्त तेलबती बलिरहेक्ों थियों। राहुछम[ता यशोधरा 
जाइजुडी आदिले शिगारी राखको पलड्डमा सुतिरहेकी थिइन । 
पुत्र रोहुल आमाको पाखुरााई शिरान गरी निदाईरदेका 
थिए। राजभवनकों शयनागारमा मध्यरातकी शान्त वाताव- 
रणमा यो दृश्य मोहलछाग्दों थियो। सिद्धांथंकमारले कोठाभित्र 
नपसी बाहिरे उभिएर बिचार गरे। माता पुत्र दुबे अहा कति 
आनन्दपूवंक निदाइरहेका छन् ! पत्नोकों हात सिरान गरेर 
निदाई रहेको छोरोलाई एकपटक माया गरू भनुन्जे८क आमा 
चाहि बिम्मिहालिन् भने मेरो महानुगमनमा विध्न आइपने छ ! 
बरू, बुद्धत्व प्राप्त गरेर आइसकेपछि मात्र छोराको मुख हेरू छा । 
यस्तो निश्चय गरी सिद्धार्थ व्यहाँधाट सरोसर हिडी राजभवन- 
बाट वर्ल। 

अस्तवलूमा पुगेर घोद्ालाई संबोधन गदे राजकुमारले 
भने-- “ कन्थक | आज तिमीले मछाई तार, बुद्धत्व प्राप्त गरि- 
सकेपछि म देवलोकसहित संसोररछाई ताने छु।? यति भनी 
स्यस कन््थक घोडा चढी सारथी छन्नलाई कनन््थकको पुच्छर 

समात्न छगाई, ठाउ ठाउँमा पहरादिशरहेका पहरादारहरू 

कसैके चाछ नपाउने गरी राजप्रासादकों मूछढोकाबाट बाहिर 
निस््के | सके फर्काई पठाओँ भन््ने हेतुले आकाशस्थित मारदेव 
आई यस प्रकारले भने-- “ भो राजकुमार यस्तो धनमानले 
परिपूर्ण राजश्रीछाई त्यागेर नजाऊ । आजको सातों दिनमा 
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तिमीलाई चक्रवर्ती राजाकों पदवी प्राप्त हुने छ। दुर्हजार 

सानसाना द्वीप र चारवटा महाद्वीप तिम्ना अधीनमा हुने छन् | 

तिमी संम्राटका पनि सम्राट चक्रवर्ती हुने छो। अस्तों श्रीसुख 

छाडेर जड़्छ नजाऊ फक । ” 

यस्तो आकाोशबाणी भणको सुनेर सिद्धार्थ कुमारले फरक 

फर्की माथि हेरेर मने-- / तिमो को हो ? ” 

४ म वशवर्ती देवराज हु | 

८ हे माझः चक्रवर्ती राज्य-सुखभोग प्राप्त हुने छ भन््ने 
कुरा मलाई पनि थाह छ! तर मलाई यस्तो राज्यसुख चाहिंदेन 
मछाई त जगत् श्राणीहरूकों उद्धार गन पाए पुग्छ । त्यही उद्देश्य 

लिएर आज म हिंडेको छु। दश छलोकधातु कम्प हुनेगरी म 
सर्वज्ञबुद्ध हुने छु। ” ' 

राजकुमाररूपी बोधिसत्वबाट यस्तो उत्तर पाएपलि 
मारदेवले भने--“ हुन्छ॒ त छो | तर, आजदेखि तिम्रो हृंदयमा 

कामबितर्क; हिंसावितक, व्यापादूवितक उत्पन्न भयो भने मेले 
तिमीलाई गे जामेको छु ! ”-यति भनी मारदेव सिद्धार्थको 

पछि-पछि छाग्दे दोष खोज्दे हिंडन थाले। 
राजकुमारले, धुकिसकेकों थूकछाई वास्ते नगरी 

त्यागेर हिडे में, हातमा आइसकेको चक्रवर्ती-राज्य त्यागी 

आपषाढ पूर्णिमाको शुभदिन उत्तरापाढनक्षत्रकों शुभ मुहूतेमा 
महान् राज्य सर्म्पाति त्यागेर महामिनिष्कमण गरे । त्यस 
शुभवेलामा आकाशबाट देवगणहरूले पुष्पवृष्टि गरे। त्यस 

बखतमा उनको उमेर उनन््तीस वर्षमात्रे भएको थियो। 



[ द्वितीय खण्ड ] 

परिच्छेद चोथो 

जगत् उद्धारको निति राज्य सुखभोग सबे छाडी 
हिंडी सिद्धार्थंकुमार कपिछपुरको सीमानामा पुगे। कपिलबस्तु 
राज्यछाई छोडनुमन्दा अगाडि आफ्नो जन्मभूमि एकपटक 
हेने उनको इच्छा भयो उनको इच्छाछाई जानी देवताइरूले 
देवानुभावले कन््थकलाई कविलबस्तुतिर फर्काई दिए। आपफनो' 
जन्मभूमिकाई प्रणाम गरी सकेपछि उनले कन्थकछाई अगाड़ि 
बढ़ने इशारा दिए। कन्थक त्यहादेखि वायुवेगढ़े अगाड़ि बढ़े। 

यस किसिमले रातारांत गमन गरी तीन राज्य प्रार 
गरी तीस योजन मार्ग तय गरी सकेपल्नि उनी एडटा मनोहर 
नदीको फिनारसा आइपुगे। छन्न सारथीद्वारा यस नद्ीको 
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नाम अनोमा भन््ने थाह पाएपद्चि उनले 'त्यसो भण म प्रश्न॑जित 

हुने स्थान यही हो” मनी के प्रटछाई नद्दीपार हने शाज्ञा 

दिए। छन्नठाई आफ्नो च्छुर सम्नतेकों रूमात्ने छगाई कन्थक 

नदी पार भयो। ल्यसपल्चि कत्शशबाट चाँदीको चूण जस्तों 

वेदीप्यमान बाहुवा भएको जमीनमा बी छन्नलाई भने “प्रिय 

छन्न ! मेरो यो राजवस्त्र र कन्थकलाई छिएर तिमी घर फक |! 

यस्तो कुरा सुनी छन्नले भन्यो-'देव ! म पनि प्रत्नजित हुन्छु।' 

तर ;सिद्धार्थले उनछोई प्रत्नजित हुने अनुमति दिएनन्। 
तीन पटकरूम्म उनले आग्रह गर्दा कुमारले भने -“ प्रिय छन्न, 
तिभी पनि अहिल््ये प्रत्रजित भयों भने पिता शुद्धोधन महाराज- 
छाई म ग्रत्रजित मए्की समाचार कसले पुत्याउन जाला | त्यस- 

कारण यो मेरो आभरण र कन्थकलाई लिएर, म जगत उद्धारको 

निति भिक्षु भएर गएको खबर पुत्याउन जाऊ। म बुद्ध भएर 
आइसकेपल्लि तिर्माछोई प्रब्नजित गरेर उद्धार गने छु।” 

यस प्रकारछे आफ्नो राजबस्त्र र कम्थक घोडा दुबे 
छुक्षठाई सुम्पिसकेपछि “ भिक्लषुकी निति यो छाम्रा छामरा कपालछ 
सुंहाउ देन ” मनी खड़ग मिकी बायाँ हातले कपाल समाती 

' दाहिने हातले काटी “यदि मेले बुद्धत्व प्राप्त गने सकने रहेझु 
भभे यो काटेको केश आकाशेमा अडिरहने छ ” भनी 
आऑकॉशतफ्फ हुँत्याइ दिए। त्यो केश जम्मे आकाशमाथि हुत्तिदे 
गंएर एक योजनमाधि गई अडिस्ह्यो। त्यही बेला शकदेव 
आएर त्यों केश आदरपूरबंक एडटा सुबणकों बद्धामा हाली 
देवलॉकसर लगेर “ चूडामणि चेत्य ” बनाई भक्तिपृवक पूजा 
सत्कीर गरी राखिलछाड़े | 
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त्णरी झड़गले काटदा कुमारको शिरमा दुइअ गुल 
जति रहदेच.] ब.पाछ दाध्नितफ घ॒ुंररिंदे गई शिरेमा टॉसि- 

रह्यो। त्यस “लादेखि कुमारको कश मुण्डन गन आवश्यक रद्देन । 
थो रेशमी वस्र भिक्षुरूपमको निनि सझुहाउँदेन भन्ने 

सिद्धा£ छे गरेको रंकल्प बुझी काश्यपबुद्धको समयम्रा उसका 
विश्वासी मित्र घटिकार बअह्मयाले थाह पाएर “ एक बुद्धान्तर- 
अगाडि यो सिध्दाथकमार मेरा मित्र थिए। आज यिनी राज्य 

श्रीसम्पति सबे छाडी जगतोध्दारको निति भिल्ठु हुने बिचार 
गरिरहे छुन! भनी श्रमण परिष्कोर लिएर आई उनलाई चढाए। 
उनके पनि घटिकार बल्लाले दिन ल््याएको चीवरवसत्र रूगाई 

पात्र लिई भिक्षुमेष धारण गरी छन्नलोई भने-- “ प्रिय मित्र, 
तिमी गएर मेरा पूज्य मातापिताछाई म यसरी भिक्लु गएर 
गएको कुरा सबे ब॒तान्त भन। ” 

सारथी छन्न पनि कुमारकों वचन उल्लंघन गने नसकी 
अति हुःखित हुँंदे, गहभरी आँशु गरी कुमारछाईं तीनपटक 
परिक्रमा गरी श्रीचरणमा बन्दत्ा गरी एकहातले कन्थकको 
लगाम समाती अको हातलके आभरणको पोका समाती मन नलागी- 
नकछागी न्यहांबाट फरकें। कन््थक घोडा पनि सिद्धार्थकुमारको 

कोमछ वचन संभी-संझी “अब फेरि 
छनत्र सारथीको. कुमारकों हे दर्शन कहिले पाउंला” भनी 

विवाह विरह गदे दुःखित हु दे फक दे हेंदे गइर- 
हेको थियो। टाढा हुदे गएपछि जब 

कुमार देखिन छोडयो, हृदयले शोक थाम्न नसकी? मुटु फुटेर 
त्यहीं लोख्यो, प्राण पनि छोडयो | त्यसपद्धि देवढोकमा देवपुत्र 
कन्थक भन््ने भनामले जन्म हुनपुग्यों । 
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अब सारथी छन्नलाई दुःख डबलियो। पहिले खालि 
कुमार एकजनाको मात्रे शोक, विरह र ढुःख थियो। कन्थक 
समेत् यसरी बाटमा ,मरिदिदा उसले पनि हृदय थाम्न सकेन | 
तर, नसकेर के गने | उपाय ने के थियो २! आखिरमा रू'दे 
एकले जज्गलको बीचबाटोमा हिक्का छाड़दे कपिलपुरतिर सुरू 
सुरू हिड़नपत्यों । 



परिच्छेद पाँचो 

भोलिपल्ट बिहान राजद्रवारमा खेलाबेढा चल्यो, 
राजकुमार कता गए, कहाँ गए! सबे ब्याकुछ हुदे यत्रतत्र 

खोजी गन हिंडे | क्रशः यो खबर राजाको कानमा पनि पुग्यो । 
राजाको भौंढः जिरिज्ग भएर आयो; रिसक्छा तथा दूतहरूलाई 

कुमार सकेसम्म चांडो खोजेर ल्याउने आज्ञादिए। 

कस्तो परिवरतेन। हिजोसम्म रसरंगमा भुलेर दृष्ध्वनिमा 
डुबेको राजदरवार, आज [एकदम सुनसान र विस्मातमा डुबेको 
थियों । प्रजापती गौतमी, यशोधरादैबीसहित दरबारका सबे 
सदस्यहरू विरह-सागरमा निमग्न भए । नगरबासीहरू कसेको 
पनि अनुहार उज्यालो रहेन | संसार गजब छ | प्र मको वस्तु 
शोकले अन्त भेरहेल् | संयोगका सबे चीजवस्तुहरू वियोगढे 
अन्त भेरहेल्लन । 

व्यस्तोी कोलाहछकों अवस्थामा सारथी छन्न टुपुछ॒क 
आइपुग्यो । राजभवनका आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सबेले त्यसकाई 

घेरा छृगाउन आए। सबैको मुखमा एउटे 
सारथी छत्कोी प्रश्न थियो-- “ कुमार खोई ९ कुमार 
फपिल्लपुर खोई १! बिचरा सारथीले केह्दी उत्तर 
आगमन दिन सकेन । मुंखबाट एकशब्द पनि 

निस्केन, खाछि टोब्हाएर गहमरी आशु 
मात्रे लिएर बसिरक्षो । यसछाई पनि सा्डे बिरह र सन््ताप 
छागेछ भन््ने बुझी राजा शुद्धोदनल्े धेये बधाउ दे भने-- “ छन्न, 
कुने छ॒र्ता नछेऊ + कुमारको फे खबर छ। भन | ” 
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घेरे बेरसम्म शाँखाबाट आँशु बहाइसकेपल्ि राजाबाट 

ढाडस पाएर छुन्न बोल्यो--' महाराज | कुमार घटिकार बह्लाले 

दिएक्रो काषायवस्त्र पहिरी मिश्लुमेष लिई जज्ञलूतिर जानु- 
भो। वहाँले यो राजवस्र र॒ कन््थक घोडा दिई सरकारमभा यो 

सभाचार पुन्याउन जा भनी मल्ाई मात्रे फर्काई पठाउलुभो। 

कम्थकछे वहॉँको बिछोड सहन नसकी बीच बाटेमा प्राणत्याग 

गन्यो। 



परिच्छेद छेटों 
सिद्धार्थकुमार भिक्षुभेष धारण गरी त्यहीं नजीकैको मलल््लछ 

राजाहरूका अनुप्रिय नामक आमपम्रवनमा एक हप्नासम्म प्रवृज्या- 
सुख अनुभव गरेर बसे। त्यसपद्धि तीसयोजनको मार्ग एके 

दिनमा पार गरी राजग्ृह नगरमा पुगे। 
राजगहमा व्यहाँ पुगेपछि घर-घरेपिच्छे . भिक्षा 
भिक्काटन माग्नेकाम गने थाढे। उनको सुवर्णमय 

तेजस्वीवण देखेर त्यस नगरका कुने बासि- 
न्दाले पनि उनकाई फलानो भनी चित्न सकेन | नगरमा यस्तो 
एडटा कान्तिवान् भिक्षुको पदापंण भणको छ भन्ने सभाचार 
क्रमशः सगधेश्वर बिम्बिसारको कानसम्म पुम्यो। आफनों 
प्रासादको सबभन्दा माथिल्छों तल््छामा गई हेदा त्यस्तो दीव्य- 
पुरुष देखी आफ्ना राजपुरुषहरूछाई डाकी राजाक़े यस्तो 
आज्ञा दिए-- “ हे भणे, यी पुरुषको हुन्, राम्नरी परीक्षा गरी 
हेर। यदि थिनी अमनुष्य हुन भने नगरबाट बाहिर हुनासाथ 
अन्तरधान भणर जाने छन | देवता हुनू भने आकाशतिर जाने 
छन् | नागदेव हुत भने पृथ्वीभित्र पस्ने छन्। यदि मनुष्य ने 
हुन भने एक स्थानमा बसेर प्राप्त भएको भोजन गने छन। ” 

यस्तो आज्ञा पाएर राजदृतहरू सिद्धार्थको पछि-पह्ि 
छागे । सिद्धाथे पनि “ यति भिक्षाले त मेरो भोजन पर्याप्त हुन्छ ! 
भनी भिक्षा माग्तेकाम समाप्त गरी अनि भित्र पसेके नगरह्वारबाट 
बाहिर निस्की पाण्डव नामक पबतकों फेदीमा एडटा एकान्त' 
शीतल स्थानमा आराम गरी पूवेतिर फर्की भोजन गये थाछे। 
राजद्रवारमा उत्तमोत्तम भोजन गरोरहेका राजकुमारछाई 
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आज यस्तो सर्वेप्रकारको अन्न मिसिएको वस्तु खानु पर्दा सान्हे 
किल्किल छागेर आयो। त्यस अवस्थामा उनले यस किसिमले 

आत्मोपदेश ( आफूले आफेलाई संझाउनु ) दिन थाले-- 

४ सिद्धार्थ | तिभी श्रोसुखमा डुबिरहेको बखतमा एक- 
दिन नगर सयलमा भिक्षुरूप देख्दा म पनि भिक्षु भणर भिक्षा 
मागी भोजन गर्ने छु भनी प्रार्थना गरेका थियों। आज यस 
भोजनकाई घृणा गरिरहेल्लों। किन यसरी घीन मानेको, हंला 
किन गरेको ९ जुनसुके किसिमको भोजनपनि पेटमा पुगेपलि 
मलमूत्र भएर जान्छ भन््ते कुरा थाह छैन ? प्राणीमात्रढ़े भोजन 
गन पने ने किन, खालि जीवनरक्षाकों निति भन्ने ज्ञान छेन 
तस्मात् धमपू्वक छाभ भणको यो भिक्षा-भोजनछाई घीन नमानी 
भोक मेट्नको निति श्रहण गर ! ” 

यस प्रकारले आत्मोपदेश गरी अप्रिय भावछाई मेटी 
भोजन गरे। 

त्यस अनोौठो भिक्लुले यस प्रकार भोजन गरेको देखी ' 
राजपुरुषहरू दगुद मगधाधिपति महाराज बिम्बिसारछाई खबर 

दिन गए। यो खबर सुन्नासाथ बिम्बिसार 
राजा विगिसार दृत्तरपत्त रथमा बसी त्यस भिश्ठु भए 
पघितको भेट... ठारँमां आईपुगे। त्यहाीं आइपुग्नासाथ 

रथबाट वर्छी उनको सनन््मुख गई सादर 
नमस्कार गरी एकछेउतिर उभिए | भिक्षुको आचरण र नियमसा 
सुप्रसन्न भएका राजा बिम्बिसारले यस प्रकारले प्रार्थना गरे-- 
“४ भन््ते, मेरो राजपाट जम्मे मं तपाई'छाई चढाउँछु, प्रहण 
गतु होसू र राजभवनमा बसी राज्यसुख भोग गनु होसू। ” 
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भिक्षु भेसकेका सिद्धाथेकुमारले पनि यस प्रकारले उत्तर 
दिए--- “ राजन्ू, मलाई यस्तो संसारिक सुखभोगकों आव- 
श्यकता छैेन। म पनि आफ्नो शाक्यराज्य छाडी प्रवृजित 
भणको हूँ । राज्य समनेको कुरो आज छ भोलि छैन, फेरि परल््तु- 
सम्मे रहे पनि मरेपछि त छाडेरे जानु पछे। हरेक प्राणीले एक 
दिन अवश्य मनु पछं। म आज यप्त भेषमा हिडेको पनि 
लछोकोत्तर निर्वाण घमंगवेषण गनु को निति हो। ” 

तेपनि राजा बिम्बिसारले कुमार भिक्षुसित अनेक प्रकारले 
याचना गरे। तर हृढप्रतिज्ष सिद्धाथ अलिकति पनि विचलछित 
भणएनन् | यो देखी राजाले भने-- “ त्यसे हो भने तपाई बुद्ध 
न भैसकेपछि मराई उपदेश दिन एकपटक अवश्ये यहाँ पाल्नु 
छा।?” 

८ हवस् ' भनो त्रिम्बिसारछाई आउने वचन दिई सिद्धाथ 
व्यहाँचाट हिडे । 

स्यसपश्धि उनी त्यसबेला प्रसिद्धी प्राप्त गरेका आाढ्वार- 
काछाम, उददकरामपुत्र नामगरेका पण्डितहरूका आश्रममा 
गए। त्यहाँ उनीहरूको आश्रममा बसेर उनले “ आकिध्वन्याय- 
तन र. नेवसंज्ञानासंज्ञायतन ” भन््ने अरूपी समापत्ति' ध्यान 

प्राप्त गरे। यत्तिले पनि बोधिज्नान प्राप्त 
आलारर॒ हुन सकक्देन भन््ने जॉनी त्यस आश्रम 
उद्दकहरूको. छाडी एकले त्यहाँबाट उरूवेलत्फ छागे। 
आश्रममा उरूवेल जस्तो चित्त शान्ति प्राप्त हुने स्थान 

देखेर तपश्नर्य्याकों निति यो वन उत्तम 
छ भन््ने ठानी उहीं समय बिताउने निश्चय गरे। 



परिच्छेद सातों 

कुमार जन्मदाखेरि नामकरण गर्ने आठजना ज्योतिषी 
 पण्डितहरूमध्ये कोण्डन्य नामगरेका ब्राह्मण एकजनामात्र अहिले 
बचिका छन् । अरू सातजना परकोक भेसकेका रहेछन् | सिद्धार्थ 
कुमार प्रवजित भएर उरूवेछ वनमा बसिरहेका छन् भन््ने 
थाहपाई त्यस कोण्डन्य पण्डितले आफ्ना मरिसकेका साथी 

| हरूका छोराहरूकहाँ गई भने-- “ अहिले- 
पश्चर्गीयहरू... सम्ममा तिम्रा बाबुहरू बाँचिरहेका भए 

सिद्धाथंकोी पद्चिपछि अवश्य पनि 
प्रवजित भएर गैसक्ने थिए | अब तिनोहरू यस संसारमा छैनन ; 
व्यसकारण आज हामी प्रवजित हुन जाओं, हिंड। ” 

तर, ती सकल पण्डितपुत्रहरूको राय एडटे भणएन 
कोण्डन्य र अछू चारजना पण्डितपुत्रहरू एकमत भई अभ्रव॒जित 
भए | पाँचैजना एकमत भई एकेपटक सिक्षु भएर गए का हुनाले 
उनीहरूढाई “ पश्चवर्गीय मभिक्षु ' भन्दछन् | क्रमंसित प्राम 
मगरमा भिक्षा-लिंदे सिद्धाथ भए ठाउमा राएर उनको सेवा 
'छुःवर्षसम्स गरेर बसे । 

पञ्चवर्गीयहरूद्वारा सेवा गरिएका सिद्धार्ण्ले छःवर्षसम्म 
'अनेक प्रकारले दुष्करचर्य्या गरे। त्यस्तरी कठोर घर्थ्या गर्दा 
पनि इच्छापूर्ण हुने गरी बोधिज्ञान प्राप्त नभएपश्चि उनले त्यस 

किसिसको हठयोगादि शरीरछाई पीडा 
'सिद्धार्थको मात्र हुने, ज्ञानरहित, शज्ञारहित मार्गछाई 
दुष्करचर्य्या त्याग भरी साच्हे दुबलों-पातछों भई हा 

र छाछामात्र बाकी भेसफेको आपनो 
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शरीरछाई पालन नगरी हुने छेन भनी क्रमेंसित आंहार ग्रहण 
गरो शरीर पोषण गने शुरू गरे | 

यो देखी सेवामा लागेका पश्चवर्गीयहरूफा मनमा सिद्धार्थ- 
प्रति विश्वास कम हुदे गयो । यसप्रकारले कठोर छुतगरी घोर 
तपस्यामा छागी, खानपिन समेत छाडी आहार-शुद्धि गर्दा त 
बुद्धत्व प्राप्त गने सकेनन् भने, अब फेरि यस तरीकाले मिठो मिठो 

शरीर पोषण गने थालेपछि पनि बुध्दृत्व प्राप्त हुन सकल । 
भनों आफना आपफना पात्र चीवर छिई सिध्दार्थल्लाई त्यहीं छाडी 
अद्वारयोजन पर ऋषिपतन मुगदावनमा गएर बसे | 

पश्चवर्गीदरूले छाडेर गएपचछ्ि सिध्दार्थ भिक्षाकी भोजनले 
क्रमेसित आफपनो स्वाध्थ सुधाद ल्याएर चाहिने ध्यान तपस्या 
गरी बसे | यस किसिमके समय बित्दे गयो, र वेशाख-शुक्ल 
पनि आई पुम्यो । एकदिन वैशाख-शुक्छ चतुदंशीको रातको 
त॒तीय प्रहरमा सिध्दार्थडे यस्तो किसिमको सपना देखे-- 

“४ (१) विशाल हिमालय पव॑तछाई शिरान गरी पुत्र 
र पश्चिमको सागरमा दुबे हात शाखी, दक्षिण महासागश्सा 
खुदा तेसाई पृथ्वीमा आरामसित आफ सुतिरधदेको थियी। 
(:२.) अनि नाइटाबाट कुश उम्रेर आई माधि औकाशिविर 
आंखेले नभेटिने गरी गैरहेको थियो | (३ ) दुबे पाइततछाबाट 
काछा र सेता दुइ किसिंसका कपिछा आदि उत्पन्न भंई अधि 
घुंडासम्म ढाकिने गरी आइरहेका थिए। (४ ) विभिन्न रंज्भका 
चारवटा चराहरू पाइतकछा नजीकेसम्म उडेर आई एक्ेंलिंनं- 
पद्धि एडटे रघ्जका भएर गएकां 'थिए। (४) आलुंची मंऐकों 
परवेतमाथि रहूँदा पनि -आअलिकति आफ्नों .पाइलामीं “हांमैंक 
थिएन। ” 
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यस्तो किसिमको सपना देखी भोलिपल्ट बिद्दान सबेरे उठी 
शारोरिक नित्य शुद्धिकायं आदि गनु पर गरी सपनाको अर्थ 
परिक्षण गद “ आज म अवश्य पनि घुद्ध हुने छु ” भन््ने निश्चय गरी 
चीवर पात्रादि लिई गाउँतिर भिक्षाकों छागीं सिद्धाथे हिंडे। 
तर गाउँमा गई भिक्षा माग्ने समय अमक अछि नमैसकेको 
हुनाले उनी त्यहीं नजीकैको एउटा ठूलों वरकों वृश्षमनि गई 
पूवेतिर मुख फर्काई बसे । 

तव्यस समयमा उखरूवेल प्रदेशमा सेनानी भन््ने एउटा गाए 
थियो। त्यस गा्सा सुजाता नाम गरेकी एडटी युवती थिइन। 
बरवक्षमा देबताको बास हुन्छ भन््ने विश्वासमा ती युवतीढे, 

आफू कुमारी अवस्थामा “यदि समान 
सुजाताकों.. कुल-ग्ृहमा गैसकेपदि सर्वप्रथम मरछाई 
खीरदान एउटा पुत्नरत्न प्राप्त भयो भने वषो नी यस 

वरखुश्षका देवतालाई गोक्षीरले पूजा सत्कार गरनें छु” भनी 
भाकलछ गरेकी रहिछुनु। पछि तिनको मनोकामना पूर्ण पनि 
भणको रदेछ। तिनको गोक्षीर चढाउने दिन पनि आजे (वेशास् 
पृणिमा) रहेछ । त्यसकारण तिनले आफ्नी दासीछाई बिहान 
सबैरे उठाई त्यस वृक्षकों फेद्मा पुृजा गरनेंको निति लिपपोत गर 
पठाइन्। दासी आउ'छे त “त्यस वरवक्षकों मुनि बाछसुय्य- 
किरण परी स्राह्है राम्रो कान्तिमय चन्द्रमुख भएका, काषायवस्त 
धारण गरेका, बत्तोसे छक्षणले युक्त भएका देवतुल्य पुरुष 
एउटा बसिरद्वेका रहेछन्। यो देखी अवश्ये पनि आज वबृक्ष- 
देवता प्रकट भेरहेका छन्' भन््ले ठानी दृत्तरपत्त फेर गई 
सुजाताढाई भनी-- देवी, आज तपाईको श्रद्धा र सत्कार 
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देखि प्रसन्न भएर वुक्षदेवता स्वयं तपाईले चढाउने खीर भोजन 
गने प्रकट भई रूखमनि बसिरहेका छन् |” 

यो कुरा सुनेर सुजाता साकें प्रशन्न भइन र भनिव-- 
“ तिमीले भनेको कुरा साँच्चे हो रहेल्ठ भने, आजदेखि तिमी- 
छाई दासीको बन्धनदेखि मुक्त गरी आफ्ने छोरी तुल्य गरी 

राख्ने छु। ” 

यति भनी हत्तरपत्त सुबरणपात्रमा खीर राखी सझुब॒र्णके 
ढकनीले छोपी त्यो पात्र आफ्ने शिरमा रासी दासीसित त्यस 
स्थानमा गइन्। टाढेबाट सिद्धार्थंको कान्तिमय रूप देखी साच्दे 
प्रसन्न भई टाढेबाट नमस्कार गरिन। फेरि अगाडि पुगिसके- 
पद्धि पनि आदर तथा भक्तिपूवेक नजीके गईं चरणमा प्रणाम 
गदे “ प्रभू, जसरी मेरो मनोकामना पूर्ण भणथ्यो, त्यस्ते प्रभूको 
पनि पूण होस ” भन््दे क्षीर-पात्र सिद्धार्थमों हातंमा राखिद्डिन। 
सिद्धाथेले आफूछाई टोछाएर हेरिरहेका देखेर फेरि श्राथना 
गरिनू--“ देव ! यो सुनको पात्र समेत् प्रभूमा चढाएको हुं, प्रहण 
गनु होस् |?! 

सिद्धार्थले पनि त्यो सुवणको क्षीरपात्र शान्तिपू्वेक ग्रहण 
गरे । 



परिच्छेद आठों 

सिद्धार्थ क्षीरपात्र लिई त्यस आसनबॉट उठी वरवक्ष 
परिक्रमा गरी नेर॑ंजरा नामक नदीतिर प्रस्थान गरे | त्यों ठाउँ 
अनेक शतसहस्र बोधिसत्वहरूले बुद्धत्व प्राप्त गनें दिनमा स्नान 
गनें स्थान थियो । आफ्नो चीवरवस्त्र फुकाछो, वस्त्र र क्षीर- 

पात्र दुवे नदी किनारमा राखी स्नान 
सुवर्रपात्र नदीकी गरे । त्यसपद्धि स्नान कार्य सिध्याई 
विपरित गंतिमा. चीबर धारण गरी पृवेतिर मुख फर्काई 

बह्ढेको त्यहीं नदीको किनारमा बसी अगिको 
. खीर भोजन गरे। त्यों खीर जम्मा उनन्चास गाँस थियो। 

व्यसपद्चि नदीमा गई “यदि आज मेले वुद्धत्व प्राप्त गर्नें रहेछु भने 
यो पात्र अवश्य पनि माथितिर ( विपरित दिशामा ) बगेर 
जाने छ ' भनी त्यो सुबर्णपात्र नदीमा फाछिदिए। त्यो पात्र 
तव्यस नदीमा उढ्टो दिशातिर बगेर गई भमरीमा परी पहि- 
लेका तीनजना बुद्धहरूका पात्र भएका ठाउ नागभवनमा 
खस्न पुग्यो | 

यस्तो पृर्वलक्षण देखी सिद्धार्थ अति सन््तोष मान््दे 
नजीकैको अति रम्य भद्रशाल् नामक वनमा दिन भरी 

ध्यानमा निमग्न भएर बसे | घाम 
सोत्थिय बराद्मए॒की अस्ताउने बेछा मएपच्ि त्यस ठाउँबाट 

तृणदान उठी सरासर बोधिवृक्षतिर गए। बीच 
बाटोमा सोत्थिय नाम गरेकों घँसिया 

त्राद्षण एडटाले भेटी अति प्रसन्न हुदे उनछाई आठ मूठा घाँस 



[ ४१ । 

दान दिए | उनले पनि त्यस घाँसीले दिएको दान स्वीकार गरे। 
व्यस बेला आकाशमा जम्मा सएर हेने आइरहेका देवतागणले 
पुष्पवष्टि गरेश ल्याए। 

सात्थियको तणदान ग्रहण गरी सिद्धाथ गया पुगे । त्यहाँ 

बोधिवक्ष नामक रूखमन्तिर गई  अगिकों धाँस बिछचयाएर 
व्यसमा बस्दे पूवेतिर फर्की रूवमा अडेस रछाएर यस्तो प्रतिज्ञा 
गरे-- “ मेरो यस शरीरमा हाड मासु जम्मे सुकेर गई खालि 
कंकाल मात्र बाँकी रहे पनि बुद्धत्व प्राप नगरी स यस आसन- 
बाट उठने छेन । ? 

यस क्रिसिमले दृढ अधिष्ठान गरी बजआसन कसी बोधिवक्ष- 
मनि सिद्धार्थ बसिसकेपछि नमुचिमार “ बोघधिसत्व मेरो बन्ध- 
नबाट निस्कन ऑट्यो ' भनी आफ्ना सहस्त्र मारसेन्य छिएर 

आए । “बोधिसत्वको आसन तेरो होइन + 
मारविजय उठ । यस आसनमा बस्नको निम्ति तेले 

के कसतो पुण्य गरेको थिश्स् १ त्यसको 
साक्षी को छ १? भनी सोधे। यस्तो प्रश्न सुनी सिद्धार्थले 
“मेरी यस संसारमा असंख्य कल्पदेखि गरेर आएको 
दानादि दशपार॒मिता बाहेक अरू केही छेन, कोही छेन, मेरा 
यहाँ न आमापट्टिका कोही छब; न बाबुपट्टिका । मेले यी 
जम्म पारमिता पृ गरेको पनि यस पृथ्वीभ्रण्डलमा बाहेक 
अन्त कहीं होइन ' भन्ने बिचार गरी मारछाईं भने-- “ हे मार ! 
मेले दशपारमिता पूर्ण गरेर आएको छु। तिमीछाई साक्षी 
चाहिन्छ भने यही पृथ्वीमाता छिन्।” यति भनी सिद्धाथले 
भूमिस्पशं गरी देखाइदिए। ननले भूमिस्पश गमु मात्र के थियो, 
दुखी आधिव्याधी आयो, र अनन्तकारछदेखि संचित पारमी- 
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पुण्यकी प्रभावले गर्दा सकल मारगण, फर्केरसम्स नहेरी, भागा- 
भाग भएर गए। यस प्रकाश्ले मारगणसित संग्राम गरी, सुर 

डुब्सु भन््दाअगाडि ने सकछ नमुचिमारगणछाई उनके पराजित 
गरे । 

मारगणछाई पराजित गरेको देखी महाददह्यादि देवगण- 
हुरू आई उनलाई पुष्पवष्टिसहित पूजा गरी विजय-घोषणा 
गरे | यस ग्रकार देवगणहरूद्वारा पूजा गरिएका सिद्धाथले त्यस 
रात्रीकी प्रथम प्रहरमा एरवॉनुस्मति ज्ञान अर्थात प्ेजस्मकों 

कुर। सर्विस्तार थाह भई आउने ज्ञान 
बुद्धत ग्राप्त प्राप्न गर । रात्रीको 5तीय प्रहरमा 

च्युत्योत्पत्ति अर्थात् उत्पति र मरणको 
ज्ञान प्राप्त गरे। ततीय अहरमा आख्रवक्षय-ज्ञान अर्थात यस 
हेतुले यो हुन्छ, थस हेतुले यो हुदेन, यस कारणले जन्म हुन्छ, 
यस कारणले जन्म हु देन मन््ने थाह हुने ज्ञान, जसलाई प्रदित्य- 
समुत्पाद-ज्ञान पनि भन्द्धन. प्राप्त गरे | फेरि आपनो पुनर्वार 
जन्म पनि हुने छेन भन्ने कुरा थाह पाए। आखश्रव अनुशय सबे 
नाश गरे | प्रत्यक्ष निर्बाण-धातु पनि अवबोध गरे। 

व्यसपल्नचि सिध्दाथले उक्त प्रतित्यममुत्पाद-ज्ञान शुरू 
देखि आखिरसम्म, र आखिरदेखि शुरूसम्म बारंबार दोहस्याई 
तेहस्याई विचार गरिरहेका बखतमा दशलोकघातु कम्प भयो। 
यस अकार दशभुवन कम्प गराई सिद्धाथथले “ बद्धत्व प्राप्त 

गरी, अरुणोदयकोी शुभ देलामा सर्वज्ञ 
बुद्धको प्रितिवाक्य ज्ञान प्रतिबोध गरी बुद्धत्व ज्ञानको ग्वोजी- 

मा अनन्तकालदेखि संसार परिभ्रमण 
गरी हिंडेकी, आज प्राप्त भयो। तृष्णा&ई क्षय गरिसके। मेरा 
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आस्रव जम्मे त्रिनाश सैसक्यो | अब म जल्म-मरणदेखि मुक्त 
भए'। मलाई अब संसारको कुने बन्धनले छुन सकदैन।” सनी 
प्रीतिवाक्य श्रकाश गरे। यस पटक पनि बुद्ध भणका सिद्धार्थाई 
महाबह्मादि देवगणहरूले अनेक प्रकारले पूजा गरे | 

यस प्रकार शाक्यकुमार सिद्धाथले वेशाख-झुक्ल पूर्णिमा- 
को दिन बोधिवश्षमनि बध्दत्व प्राप्त गरेका थिए। यस 
समयमा उन्तकों उपेर पंतीस नाघी छत्तीस पुगिरहेको थियो। 
उनी महामायादेवीको कोखसा ग्रवेश हन आउंदा, लुम्बिनी 
बगेंचासा जल्म हुन आश्पुर्दा र अहिले बुध्दत्व प्राप्त गर्द 
एउटे किसिमको बत्तीसालक्षण छोकमा दरृश्यमान भएको थियो। 
भूमि पनि कंप भरको थियी । 
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बोधिवक्षमनि बुध्दत्व प्राप्त गरी बुध्द भेसकेपछि सिद्धाथको 

मनमोां यस किसिसको बिचार आयो-- “चार कल्प 
शतसहस्राधिक असंख्य कालदेखि यो बोधि पत्लंकको कारणले 
गर्दा म यस॒ संसोरमा घुमिरहेको छु। त्यस छामो समय मभितन्रमा 
अनेक अलंकृत आफ्नो शिरे समेत् काटी दान गर। आंखा 
मिक्की दान गरें। मुठु चुंडाली दान दिए । शरीरको मासु काटी 
दान गरिसकें। जालिमकुमार जस्ता छोराहरू, कृष्णाजिनी 
जस्ता छोरीहरू, मद्दीरानी जस्ता पत्नीहरू पनि दान गरिसक। 
अब मेरो यो आसन विजयासन भयो। मेरो संकल्प आज 
पूणण भयो। ” 

यस्तो मनमा छिई बुद्ध भण्का सिद्धाथकुमार त्यही 
आसनमा एक सप्राहसम्म बसी कोटी- 

प्रथम सप्ताह कोटी समापत्ति ध्यान गयी बिमुक्ति 
बोधि पल्लंक. सुख अनुभव गरे! बुद्धत्व प्राप्त गरी 

सकेपछि उनको प्रथम सप्राह यस प्रकोरले 
व्यतित भया। 

बुद्धत्व प्राप्त गरी सकेपदछि ,पनि सात-सातदिनसम्भ 
एउंटे आसनमा त्यसरी उठदे नडठी बसिरहेका देखेर कुने कुने 

देवताहरूलाई संदेह पनि भयो। यतिका 
ट्वितीय सप्ताह दिन भेसक्ता पनि बञ्आासनबाट उठेर 
अनिमित चेत्य सा देनन् + अमसम्भ बुध्दत्व प्राप्त गने 

सकेका छेनन कि भन्ने उनीहरूकों मनमा 
शंका हत्पन्न हुन थाल्यो | 
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देवताहरूले गरेको संदेह जानी एक हप्तापछि आफनो 
आसनबाट सिद्धाथे आकाशमा गई अनेक विधप्रातिहाय्य ऋद्धि 
प्रद्शन गरी देवगणहरूकों सन्देह दूर गरी फेरि पृथ्वीतरूमा 
ने वल | स्यसपद्धि बोधिदक्षकों पूवोत्तर दिशातिर उमभिई “* यस 
वक्षमनि बसेर मलाई सर्वज्ञ-ज्ञान प्राप्त अयो । यस वुक्षले मेरो 
टूछो उपकार गनयो |” भन्ने सनमा छिई संसारछाई सर्वप्रथम 
' कृतज्ञता-धम ?/-- को कृयात्मक रूपले--शिक्षा प्रदान गरी एक 
सप्ताहसम्म आँखा खोलेको खोल्ये अनिमेष दइृष्टिले बोधि- 
वृक्षछाई हेरिरहे। यस प्रकारले 'नेत्र-पूजन' भएको स्थानलाई 
अनिमिष-चेत्य भनिन थालयो। बद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछिको 
बुद्धकों यो दोश्रो सप्ताह हो | 

यसपहछि बुद्ध आफू उभिएको ठाउँबाट पूर्व र पश्चिम 
हेरी एक सप्ताहसम्म धर्को नमस्कार 

तृतीय सप्ताह गहें चक्रमण गरिरहे । त्यस स्थानको 
चक्रमणु-चेत्य. नाम] चक्रमण-चेत्य कहलिन थाल्यो। 

बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछिको उनको यो 
तेश्री सप्ताह हो'। 

तदन्तर उनी बोधिवक्षकों पश्चिमोत्तर दिशातिर गई 
देवताहरूले बनाइराखेको र॒त्नमय कुटीमा गएर बसे। त्यहाँ 

पनि उनले एक सप्ताहसम्म घधमंको विष- 
चतुर्थ सप्ताह यमा गम्भीर बिचार गरदे विमुक्ति अनुभव 
त्नाधर चेत्य गरे। त्यस स्थानको नाम रत्नाघर चैत्य 

रह्यो । बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछिको उनको 
यो चतुथ सप्ताह हो । 
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यस प्रक्ारले बोधिवृक्षकों समीपमा चार सप्ताहसम्भ 
बिताइसकेपदि पाँचों सप्ताह पूर्वभागमा**प्िथित अज्ञपाल नामक 
वरको रूखमनि गएर बसे । पिद्धाथले बुद्धत्व प्राप्त गरो दोडेको 

र आफूले कुन॑ विघ्नबाधा उपस्थित गने 
पञण्चम सप्ताह नसकेकोले .सारडे दुःखित भएर बसिरहेका 
अगजपाल वत्च आफ्ना पिता वशवतीं मारहाई देखेर, 

तृष्णा, अरनी र रागो भन्ने उनको तीन- 
जना छोरीहरू आई भने --/ भो पिता | यसरी दुःखित न 
हुनोस। हामी स्त्री जाति व्हों, हाम्रों मोह र मायाको बशमा 
नआउने यस लोकमा को होछा ! ” यत्ति भनी ती तीनैजना 
भगवान् बुद्धको अगिह्तिर गई अनेक प्रकारले स्त्री-मायाछे 
छोपी अनेक प्रछोभन देखाउन शुरू गरे। यसरी सारपुत्री- 
हरू आएका देखेर भगवान् बुद्धछे “यस्सजितं नावजीयति ? 
अर्थात् जसको विजयछाई यस संसारमा अब कसेले अबिजय 
गने सक्तन भनी श्छोक पाठ गरे। यो सुनी मारपुत्रीहरू 
छज्जित भएर त्यहाँबाट कुलेलम ठोके। 

त्यसे बेछा जे भने पनि “ हु' हु' ! भन्ने अहंकारी ब्राह्मण 
एकजना आएर बुद्धसित यस किसिमको प्रश्न गय्यो -हे गौतम | 
कहदिखि ब्राह्मण हुन्छु ? कुन धर्माचरण गरेपद्धि ब्राह्मण हुन्छ ? 

भगवान् बुद्धके प्रश्नको अभिप्राय बुकेर यस क्रिसिमको 
जवाफ दिए-- “ पापर हित भैसकेका, हु हु' भात्रे भनी अहं- 
कार न गने, निक्लेश भेसकेका, ध्यानी, अन्त थाह पाएका, 
ब्रह्मचय्य पाछन गरिसकेका, धर्मानुकुछले ब्राह्मणबाद कांर्यकर्म 
गने जानने, छुनसुके कुरामा पनि रागादिदेखि छुटकारा पाइस- 
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केका, यस्ता पुरुपछाई म ब्राह्मण भनन््दछु | यति कुरा पालन गे 
लाई ब्राह्मण भन्दछन । यही घमलके ब्राम्हण होइन्छ । ” 

यो जवाफ सुनी ब्राह्मण टाउकों हल्लाउंदे त्यहाँबाट 
फर्क्या | बुद्ध स्यहाँ एक हप्ासम्म धर्मामतपान गरेर बसे | यो 
उनको बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछिको पाँचो सप्ताह हो । 

पुनः त्यस आसनबाट छठी बुद्ध बोधिवक्षकों स्थानबाट 
पूवकुनातिर रहेको भुचलिन्दू-वक्षमनि गएर बसे | त्यहाँ बसेर 

विमुक्ति धमकी सुखानुभव भरिरहेका 
पष्ठटम सप्ताह बखतमा घनघोर आँधिव्याधि आयो। 

मुचलिन्द इक्ध यो देखी त्यस मुचलिन्द रूखमनि रहेका 
नागराजा आई आपनो शरीरले बुद्धलाई 

सात फन्काले बेरी, शिरमाधि श्वेतछ॒न्नंढे ओढाए में आफनो 
पणा विशाल रूपले फेलाई, उनको सुकोमरू बुद्ध शरोरमा एक 
थोगासम्म पानी पर नदिई, रक्षा गरिरहे। बुद्ध पनि सुगन्ध- 
कुट/मा बसे मे एक राप्ताहसम्म नागपाशभिन्र बसी विमुक्ति- 
सुख अनुभव गरिरहे । एक सप्ताहपछि ०आधिव्याधि थामियो, 
आकाशमा धादढ हटेर गए। नागराजजी आपफनो रूप बदलो 
देवकुमारकों भेष लिई भगवान बुद्धछाई नमस्कार गदे अगाडि 
उभिए। भगवानके उनको अभिप्राथ बुझी यस प्रकारको श्छोक 
उच्चारण गरे-- 

४ म्ुखो,; विवेको तुट्ठस्स सुतधम्मस्स पस्सतो। 
अव्यापज्ज  सुखं छोके पाण भूतेसु संयमों॥ 
सुखा.. विशगता छोके कामान समतिक्कमों । 
अस्मिमानस्स यो विनयो एतवे परे (रूति।” 



( ४८ ) 

अर्थात्-- “ संतोषी भएर बस्नु ने सुख हो; धर्म चिन्हेर 
बस्नु ने सुख हो; प्राणीहरू उपर संयम राखी ब्यापादरहित् 
भएर बस्नतु ने सुख हो। कामादि राग अतिक्रम गरी वेरागी 
भएर बस्लु पनि सुख ने हो। “म' भसन्ने अहंकार रहित भणर 
बसस्नु सबभन्दा ठूलो सुख हो। ” 

बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछिको यो सिद्धार्थको छैटों सप्ताह 

तदन्तर, उनी दक्षिण दिशातिर रहेको राजायतन नामक 
वृक्षमनि गए। त्यस वृक्षमनि सात द्निसम्म एके आसनमा 

बसी अनेकानेक धमंको रसपान गरी 
तप्म सप्ताः. निरामिष प्रीतिसुख अनुभव गरिरहे। 

राजायतन वक्ष यो सप्ताह उनको बुद्धत्व प्राप्त गरिसके- 
पदछिको'सातों सप्ताह हो । 

यसरी सात हृप्तासम्भ धमं-रसपान गरिरहँदा बुद्धले 
तव्यस बीचमा न मुखे धोए, न कुने प्रकारको भोजने गरे, न 

मत्मूत्र त्याग्ने काम ने गरे | यस प्रकारले 
इन्द्रकों सेवा सातहप्ता बितिसकेपद्धि बुद्धले मुख घुने 

बिचार “गरे। यो कुरा थाह्रपाई शक्रदेव 
उनको सामू आई एउटा हरों चढाए। त्यो औषघ-हरों भोजन 
गरेपछि उनको पेटकों पनि परिशुद्धि भुयो। त्यसपश्चि शक्रदेवले 
अपंण गरेका दतिवन छिई दाँत सफा गरी मुख धोई त्यदीं रूख- 
मनि आराम लिएर बसे | 

' त्यसे बेला तपुस्स भल्छुक नाम गरेका दुइ दाजुभाइहरू 
ब्यापार गने पॉचसय गाडा छिई भमध्यदेशसा उक्काछ भस्ने 
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प्रदेशशा जान शाररहेका त्यहीं पुगेका 
तपुस्स भल्लुकहरूको थिए । पबंजन्ममा नातादार भैसकेका 

सातुदान एउटा देवपुत्रक्े तिनीहरूणाई आकाशबाट 
यस्तो वाक्य भनेर ल्याए-- “ भो 

ब्यापारी ! यहीं नजीकैको राजायतन वक्षमनि भगवान् बुद्ध 
विराजमान भण्को छ। वहाँले बुद्धत्व प्राप्त गरेको घेरे दिन 
भएको छेन। तिमोहरू त्यस स्थानमा गई उहांछाई मह सत्त्वादि 
दान गर। ” 

तिनीहरू दुबेजना यस्तो आकाशबाणी घुनी भगवान 
भएको स्थानमा गई सादर प्रणाम गर्द भने -- “ भन््ते ! 
कृपया यो आहार ग्रहण गनु होसू। ” 

बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेका पुरूपले कुने किसिमको आहार 
आपफनो हातमभा थापी छिद्रेनन्। व्यस समयम्ता उनीसित सातु 
थापी लिन कुने पात्र पनि थिण्न | यो आहार केमा थापेर छिउ 
भनी उनी अल्मछमा परिरहेका जानेर चातुमहाराजिक देवता- 
हरूले मणिमाणिक्यादिको पात्र ल्याएर दिए। तर, उनले त्यो पात्र 
स्वीकार गरी ग्रहण गरो छिएन। फेरि'देवताहरूले ढुंगाले बनेको 
चारवटा पात्र ल््योएर चढाए । उनके आपसनो कृद्धिवलले 
चारेबटा पात्रछाई एउडटा गराई तपुस्स भल्छुकहरूले दिएका 
सातु र मह त्यस पात्रमा थापी छिए। त्यस सातु र मह भोजन 
गरिसकेपद्थि उनले ती तपुस्स भमल्छठुकछाई धर्मोपदेश गरी 
दान, शीछू ९ भावनाका कुराहरू आज्ञा गरे । भगवानको 
उपदेशामृतले ती दुब्जना सानन््हे सन्तुष्ट भई बुद्ध र धर्मको शर- 
णम्ा गई डपासक बने। सबभल्दा पहिले बुद्ध र धर्मको 
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शरणमा गएका यी दुई व्यापारीहरू दवाचिक (दुश्बचनका) 
उपासक भए । 

यसपद्ि तिनीहरूले बुद्धछाई, उनको कुने शारीरिक 
चिन्ह एडटा भए पूजा गरी पुण्य प्राप्त गन सकिनेछु भनी, 
निवेदन गरे। यो सुनी भगवानूले आफ्नो शिरमा हात छगी 

एक मुठी केश-घातु मिकी उनीहरूछाई 
केशधातु दिए । तिनीहरूले अत्यन्त आदरपूर्णक 

त्यो 'केशधातु ” एडटा पात्रमा थापी 
लिए। आफ्नो देशमा पुगेपछि ती व्यापारीहरूछे त्यस केश- 

धातुछाई गर्भभा रांखी एडटा चेत्य बनाई नित्य पृजा सत्कार 
गरेर राखे । 



[ तृतीय खण्ड ] 

परिच्छेद दर्शों 

भगवान् बुद्ध राजायतन वुक्ष-मूछबाट उठी पुनः अजपालछ 
। नामक वरखवुक्षमनि बस्न गए | त्यहाँ 
धर्मोपदेशया. बसी धर्मको गम्मीरताको विषयमा 
अनुत्साहितता विचार गरिरहेँद” बुद्धकं मनमा यस्तो 

कुरा उत्पन्न भयो-- 
“यो गम्भीरातिगम्भीर, बोध हुन गाही, गम पाउन 

कठीन, शान्त ( प्रणीत, निपुण, अतर्कावचर, २ पण्डितहरूले 
जान्नु पन--थस्तों धर्म आज मेले राम्ररी जानिलिइसकें। यो 
जगत् पथ्वकाम-रसमा आसक्त अएर रहेको छ | यस््ता 
प्राणीहरूठाई “यस हेतुले यस्तो हुने, र यस हे हे यस््तों भएको 
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हो” भन््ने जानिलिसु पर्ने गभीरातिगम्भीर प्रतित्यममुत्याद- 

धर्म अवबोध गराउन गाहो हुसेझ । सत्रे संस्कार निरोध 

सैसकेपल्लि तृष्णा निरोध भई निर्वाण प्राप्त हन्छ भनन््मे कुरा थाह 

पाउन पनि यिनीहरूकों निम्ति गाठ्ों छ। ” 
इत्यादि कारणछे गर्दा घुद्धकों चित्त ध्र्मश्रचार गनमा 

अनुत्साहित भयो । यसे कारणमा डनले यो निम्न श्लोक 

उच्चारण गरे-- 
४ किच्छेन मे अधिग्त हछ॑ दानि पकासित । 

रागदोस परेतेहि नाथ धम्मों सुमम्बुधों ॥ 

पटिसोतगामि निपुर्ण गम्भीर दुहस अणु । 
रागरत्ता न दकखन्ति समोक्वन्बेन आवटा ॥ ”? 

( महावग्ग ) 

अर्थात् - अति कट उहेर मेले आज यो धर्म अवबोध 
गरें। यस छोकमा प्राणोटझले यसछाई बुमने छैनन । किन- 
कि तिनीहरू राग, हष र मोहमा डबिरहेका छन् | ज्ञान, गुण 
र सदाचारविना थसको अवबोध हुंन सक्तेन। यो अगम्य 
जन््म-व्याधि विनाशक तथा निर्बाण प्रा'त धर्म हो! मोहरूपी 
धुंवामित्र रहमज्ञिरहेकों व्यक्ति यसछाई देख्लु लत अस- 
म्भवे हो |? 

यसपल्चि भगवान् बुद्ध धर्मप्रचार गनेमा अनुत्साहित 
भएको देखेर महम्पति ब्रह्मा देवगणहरू सहित देवलोकबाट 
पृथ्वीतठमा आई भगवानकों समश्न आपनो ओढनी ओढी, 

दाहिने घुंडाले देकी, दुबे हात जोडी 
ब्रद्मको प्राथना यस्तो किसिमले प्रा्ना गरे “भगवान, 

सत्त्वप्राणीहरूवपर दया राखी धर्मोप- 
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देश गनु होसू! घमोपदेश गनु होस, मगवान | यस छोकमा 
घमलाई बुभन सकने, अल्पक्लेशयुक्त तथा तीक्ष्ण प्राज्नहरू 
नभएका होइननू। यदि भगवानले धर्मापदेश गनु भएन भने 
सद्धम श्रवण गने नपाई तिनीहरूकों जीवन व्यर्थ जाने छन् ।” 

यस किसिमले प्रार्थना गरिसकेपदछि सहम्पति बअद्याले 
भगवान् बुद्धछाई फेरि यस किसिमले बिन्ति गरे--“ हे वीर, 
उठनु होस | मगध देशमा रहेको अशुद्ध घमंलाई हटाई निमेल 
निर्माण-धर्मको ढोका खोलिदिनुहोस्।” 

ब्रह्मफो वचन सुनी तथागत भगवान्ले सत्त्वप्राणीहरू- 
उपर महाकरूणा राखी “ आंजदेखि अमृतको मु ढोका 
खोलिदिए' ”- भनी उच्चारण गरे। महात्रह्मा पनि भगवा- 
नूछे अब घर्मोपदेश गने भए, भनी हषचित्त गरी श्रीचरणमा 
प्रदक्षिणः गरी अन्तरधान भएर गए। 

संसारछाई धर्मोपदेश दिई उद्धार गरने भए' मनी ब्रह्माढाई 
वचन दिइसकेपछि “ अब म कसलाई प्रथमोपदेश गरूँ ? भनी 

विचार गरी हेरदा भगवान् बुद्धले आलार- 
ऋषिपतन गगन. काछाम र उद्फरामपुत्र पण्डितहरू दुह- 

जनालाई सम्मे | तिनीहरू अर बाँचेका 
छन् कि मरिसके भनी ध्यानइष्टिले हे्दा ती दुबेजना अब यस 
लोकमा छैनन् भन्ने जानी पश्चवर्गीय भिश्ल॒हरूलाई प्रथमोपदेश 
दिने विचार गरे। तिनीहरू धमम बुकने शक्ति भएका पनि हुन, 
मलाई ठूलों उपकार पनि गरेका थिए। सबभन्दा पहिले यिनी- 
हरूलाई ने धर्मापदेश गनेछु भन्ने निश्चय गरे । तिनीहरू अहिले 
कहाँ छम् त भनी ध्यानढे हे्दा ऋषिपतन मृगदावनमा 
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छुन् भन्ने थाहपाई त्यहीं जाने विचार गरे। बोधिवृक्षको 
समीप केही दिन आराम गरी क्रूपिपतन मृगदावनतिर 
प्रस्थान पनि गरे। 

व्यस बेछा उपक नाम गरेका आजीवक एकजना स्यततिर 
आइरहेका रहेछन। भगवानले उनलछाई गया पुम्तुभन्न्दा अगाड़ि 

बीचबाटेमा भेटे । उनके भगवानसित 
उपकाजीवकसितकों यस प्रकारले प्रश्न गरे --४ भो ब्राह्मण ! 

भेट तिम्रो इन्द्रिय साच्हे शान््त देखिन्छ ! 
तिम्नो अनुहार पनि अति प्रसन्न छ । तिमी 

के कारणले प्रत्रजित मएका व्हो ? तिम्रो शास्ता को हुन् १ तिमी- 
छाई कुन धर्म निको लाग्यो १” 

उनको यस्तों प्रश्न सुनी भगवान् बुद्धले यसरी उत्तर 
दिए--“ समस्त क्लेशछाई पन्छाई, तृष्णालाई क्षय गरी स्वयं 
निर्वाण-धर्म अवबोध गने म॒ हुँ; अब मे कसछाई मेरो 
आचाय्य फलाथों भनी देखाऊँ | मेरा आचाय्य कोही छैनन। 
देवसहित मनुष्यलोकमा म बराबरका व्यक्ति पनि कोहो छेनन् । 
मे अहंत् हु । म सम्यक्सम्बुद्ध हुं । शान्त निर्वाण-पद् प्राप्त 
गने पनि में हैं। त्यहों निर्वाण-धर्म प्रकाशनाथ तथा प्रचारार्थ 
म काशी जान आटेको हुँ। यस अन्धकार छोकमा धर्मचक्र 
चलाउन अटेको छु।” 

आजीबकले भने-“ तिम्रो कुरा सुन्दा त तिमी अनन्त 
जिन जस्तो तुमिन्छ | 

बुद्धले भने--/ दो तिमीले ठीक भन्यो। मे जस्तालाई 
जिन भनन््दछन्; किन भते मेरो आखब जमे क्षप भैसकेको & | 
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मेले मारगणादि पाप-धग्लाई जितिसकेकों छु। तसर्थम 
६ जिन १ हु (7? 

भगवान् ब॒ुद्धको यस्तो बचन सुनी “ हुन सकछ तेरों 
कुरा ! भन््दे टाउक्रो हल्लाडँदे ती आजीवकले बाटो तताए। 

भगवान् पनि प्रमण गद आपाढ्प्रणिमाकों दिन ऋषि- 
पतन मंगदावबनमा आइपुगे। पशञ्चवर्गीय भिन्लृहरूले उनछाई 
टाढेबाट देखे। तपश्चय्यौबाट भ्रष्ट भएको गोतम आइरहेको 
ऊ देख्यो भनी तिनीहरू पनि आपसमा कुरा गरिरहेका थिए। 
तर, भगवान बुद्ध अगाड़ि मात्र के आइपुगेका थिए. उनको 
मंत्रिचित्तकोी प्रभावले तिनीहरू एफजना पनि आफ्नो बच- 
नमा स्थिर भणएर बस्न सकेनन् र हत्तपत्त उठी कुनेछे भगवानको 
हातको पात्र छिनथाले, कुनेले पानी ल्याएर उनको श्रीचरण 
पखालन थाले, कुनेले रूमालछले पुछन थाले, कुनेठे आसन बिछ-थाउन 
थाले। यस प्रकारले भगवानूछाई स्वागत सत्कार गरी एकातिर 
गई ती पॉाँचैजना उभमिइरहे। 

सिद्धाथकुमार बुद्धत्व प्राप्त गरी फकका हुन् भन्नें थाह 
नपाएका ती पश्चवर्गीय भिशक्लुहरूले टनीसित पहिले मे ने नास- 

काटी कुरा गने शुरू गरे | बुद्धछे तिनीहरू- 
पशत्चरर्गहरूसित ॥ उपर ठूलो कृपा राख्दे आज्ञा गरे--“मिक्षु- 

वातालाप बगे | तथागत भेसकेकाछाई नामोच्चारण 
गरी अथव! आफूभन्दा कान्छोलछाई से 

“ आबुसो ” भनी संबोधन गरी कुरा गनु ठीक छेन। अब 
म अहंत् सम्यकसम्बुद्ध भेसकेको छ। ” 

फेरि बुद्धले भने-- ' भिक्षुगण | ध्यान दिएर सुन म 
तिमीहरूछाई उपदेश गनेछु। त्यस उपदेश अनुसार, आचरण 
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गे कुलपुत्रछाई प्रत्नजितकों उद्देश्य भणक्रो अनुत्तर ब्रह्मचय्य 
पूणे भई यही जनन््मसा उपशान्त-निर्वाणपद प्राप्त हुनेछ | ” 

पशथ्चवर्गीयहरूले जबाफ दिए--“गौतम | स्यत्रो कप्टकारक 
दुष्कर तपश्चर्य्या गर्दा पति तपाईले उत्तरीयमनुष्य-धर्माव- 
बोध गने सक्तु भणएन भने। अब दुष्टपुट्ट हुने गरो खाई 
सुखयूवंक बसेर कहिडे वोधिज्ञान प्राप्त गन सकलनुहुनेल् ! ” 

“ सिक्षुगण | तथागत चर्च्यास्ष्ट भएको कैन। न मुख 
भोग ने गरेर हिडेका छुन। तथातर अहतू (मं) संम्यक- 
सम्बुद्ध भेसकेका छुन्। उनले निर्वाण-पद प्राप्त गरिसकेकां 
छुन् | भिन्लुगण | ध्यानपूर्वक उपदेश सुन। जुन उपदेशानुसार 
चलनाले निर्वाण-पद प्राप्त हुनेल, दुःखबाट छुटकारा पाउने 

| गए 

पथ्चवर्गीहरूले तीन पटकसम्म पनि पहिलेके जस्ते छुरा 
गरेका सुनेर भगवान् बुद्धछे यप्त प्रकारले प्रश्न गरे--“भिक्षु- 
गण | के मेडे पहिले पनि तिमोहरूसित यरते कुरा गरेको थिए ९? 

# थिएन। ” 
४ त्यसो भए सुन, (म) तथागत अहेत् रूम्यकसम्बुद्ध हो, 

उनले (मेले ) अमृतपद प्राप्त गरिसकेका छन् । त्यसकारण, 
तथागतको सदुपदेश राम्ररी मन दिएर सुन, ज्ुन उपदेशानुसार 
अभ्यास गरी छगेमा जन्म-मरणबाट मुक्त मई परम शान््तयुक्त 
निर्वाणपद् प्राप्त हुनेछ | ” 

यसपदि ती पथ्चवर्गीहरूले भगवानकों कुरामा राम्नरी 
विचार गरी हेदा आज्ञा भणएको कुरा साँचो हो भन्ने जानी 
डउनीप्रति श्रद्धा र विश्वास राखी उनको उपदेश सुनने इच्छा 
प्रकट गरे। 



४७ ।| 

भगवानूले ती पश्चवर्गीय भिफ्लहरूलाई आभमसन््त्रण गरी 
यस कफिसिमले उपदेश दिन थाले-- 

४ भिश्लुगण ! ग्रत्नजित भेरहेकाहरूले दुइः अन्त (छेउ ) 
छाई त्याग्नु पदछ । ती दुइ अन्त के के हुन् भने; पश्च 

कामसमा आसक्त भई रहतनु, र शरीर- 
छोडनुपनें' छाई अति कष्ट दिई हठचर्य्यों गनु, 

लिनुपनें माय ( जसलोई हीन; ग्राम्य, तथा अनाय्य धर्म 
भनन््दछन ) यी दुबेको अतिमा नगई 

मध्य प-मा्गं अथात् बीचको बाटोबाट हिडनु पदलछ । त्यसेबाट 
सोम निर्वाण-पदमा पुग्न्छि | तथागतले ( मेले ) त्यस मध्यम- 
मागें अवबोध गरिसकेका छन्। 

४ पभिल्षुगण | त्यही मध्यम-मागलाई आर्य्याष्टाज्ञिक मार्ग 
भत्दछन्। जस्ते- यथार्थ बुमिलिलु, यथा संकल्प गनु; यथाथे 
काम ग्नु$ यथा जीविका गनु;। यथाथे उद्योग गनु, यथाथ 
स्मति राख | र यथार्थ ध्यान गनु*। भो भिक्षुगण | तथागतले 
अवबं,घ गरेको मध्यम मार्ग अर्थात् बीचको बाटों यही हो । 
यसेबाट सोम निर्वाण-पद् प्राप्त हुन्छ। 

“/ भिल्लुगण ! जन्म हुनु। बूढों हुनु, मरण प्राप्त हुनु, 
शोक संताप पनु + चीज वस्तुको वियोग भई सन नपरेकाहरूको 
संयोग हुनु, तथा उच्छित वस्तु अभ्राप्त हुनु, इत्यादि सबे दुःख हुन् । 

छोटकरीमा भनू' भने पथ्चस्कन्ध ने दुःखको 
चार सत्य पोका हो। फेरि-फेरि पनि जन्म हुनाको 

कारण कामतृष्णा, भवतृष्णा, विभवष्तुणा 
25 ५ अकसर या 00 आम की मय पी सन पी 

# सम्यकदृष्टि , सम्यक्संकल्प, सम्यकवाचा, सम्यककर्म, 
सम्यगाजीव, सम्यक्व्यायाम, सम्यकृस्मृति, सम्यक्समाधि | 
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४ सिक्षुगण | यो दुःखनिरोधगामिन्री प्रतिपदा हो भन््ते 
कुरा मेले पहिले सुनेको थिइन. अब मछाई यस विपथमा 

क्षु-ज्ञान-प्रज्ञा प्राप्त अण्की छ । यो दुःखनिरोधगामिनी 

प्रतिपदा अभ्यास गनु पन कुरा हो भब्ने मंले पहिले सुनेको 
थिहइन) अब मछाई यसभा चक्ष-ज्ञान-पअज्ञा प्राप्त भणको छ | 
यस दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा अभ्यास गनु पन विषय हो 
भन्ने जानी राम्ररी अभ्यास पनि गरिसकेकों छु; अब यस 
विषयमा मलाई चल्लु-ज्ञान-अज्ञा-विद्या तथा आलोक प्राप्त 
भणको छ | 

४ मभिल्लुगण ! जुन वेलासम्म यी चारबटा आय्यसत्य- 
ज्ञान-- प्रत्येक सत्य तोन-तीन प्रकारकों दिसाबले जम्मा बाह्न 
प्रकार-+ परिशुष्द हुने गरी यथा रूपछे मछाई अधबोध मएको 
थिएन, त्यस चेल्शमम्म मेले देवसहित मनुष्यछोकमा कसेछाई 
पनि मे अनुत्तर सम्यकसम्ब॒ुद्ध ह' ” भनी भनिन | जुन दिन- 
देखि यो चतुराग्यमत्य-ज्ञान बाह्न प्रकारले परिशुद्ध भई 
यथा रूपले मलाई अबबोध भयों) त्यसे दिनदेखिन् मात्रे मेले 
देषवसहित मनुप्यकोकृरमा “म अनुत्तर सम्यकमम्पुद्ध हु, यो 
मेरो अन्तिम जन्म हो; मं अब संसार-चक्रबाट मुक्त भेसकें ! 
भनी निश्चय कपले प्रकाश गर । ” 

भगयान् बुद्धकों यत्तो उपदेश सुनिमकेपल्ि आयुष्मान् 
कौण्डन्यलाई *' समुदय धम जम्मे निरोध धम हन ' भस्ने निर्मल 
धम-चक्षु प्राप्त मयो । 

यस प्रकारतलें भगवान् बुद्धले घमंचक्र प्रबत्तन ने सिध्याएको 
देखी भूमस्थ देवतातरूछे “ग्रल वाराणसः ऋषिपतन मुगदौ- 
वनमा भगवान् बुद्छे, देवसहित सनुष्यहरूटे अहिलेसम्स 
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चलाउन नसकेको अनुत्तर ध्मचक्र चलाइदिए ” भनी सांधुकार 
दिदे घोषणा गने थाले। यम्मोी घोषणा 

देव-धोषणा सुनेका अह्यकायिक देवताहरूले पनि ठूलो 
घोषणा गने शुरू गरे। यस ग्रकारले त्यस 

घोषणा-शब्द त्यही क्षण, त्यही मुह॒तमा ब्रह्मछोकसम्म पनि 
पुग्यो | दश-छोक-धातु कम्प भयो। देवतोहरूका दिव्यानुभा- 
वले पनि भेट्राउन नसकेको अग्रमाणिक उदार ज्योति संसारमा 
फेलिन थालयो | 

व्यसपद्धि भगवानछे यस्तो प्रीतिवाक्य प्रकाश गने थाले -- 
४ कौण्डन्य | अब तिमीले संमिलियों, तिमीले बुमिलियों ! ? 

व्यसः बेलादेखि आयुष्मान् कोण्डन्यको नाम ज्ञानी 
कोण्डन्य ' भनी प्रसिद्ध भयो | 

यसपल्चि धम बुमेका कोण्डन्य भिक्षु&े भगवानूसित 
प्राथंना गरे-- / भनन््ते | मछाई प्रश्नज्या र उपसम्पदा दिनुहोस्। ” 

भगवानले हात उठाएर आज्ञा गरे-- “ यहाँ आऊ 
भिक्षु। स्वाख्योत धर्म विनयमा राम्ररी 

कीण्डन्य भित्तुकों ब्रह्मचय्य पान गरी दुःग्बको अन्त गर | ” 
उपसम्पा यही वाक्य आयुष्मान् कौण्डस्यको निंति 

उपसम्पदा भयो | 
यस प्रकार भगवान् बुद्धछे आपाढ-पूर्णिमा उत्तरापाढ़ 

नक्षत्रकों दिन धर्मचक्र सूत्र देशना गदे आयुष्मान् कौण्डन्यछाई 
धर्मावबोध गराए। 

त्यसक्ो भोलिपल्ट आयुष्मान् बपष्पछाई उपदेश गर्दे 
उहीं वर्षावास बिताउने अधिष्ठान गरे। आयुष्मान् बष्पछाई 
पनि धर्मावबोध भयो । आयुष्मान् कोण्डन्यल में आयु- 
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ध्मान् वष्पछे पनि उपसम्पादा प्राप्त गरे। त्यसको मोलिपल्ट 
आयुप्मान् भहियलाई, परसिपल्ट आयु- 

च,रजना सिच्ुकहरूकों ष्मान् महानामछाई र निपर्सिपल्ट' आयु- 
उपसम्पदा मान् अस्सजिलाई धर्मावबोध भयो। 

धर्मावबोघ भणपदछिती तीनेजनाले पनि 
भगवानधाट उपसम्पदा प्राप्त गर। आषाढ-क्षष्णको चतुर्थीको 
द्निसम्म भगवानले ती चारजनालाई सत्रोतापत्ति मार्ग-फछा 
प्राप्त गराए ! 

तदन््तर भगवान् बुद्धले आषाढ-कऋष्ण पश्चमीको दिनमा 
ती कोण्डल्यसमेत् पॉचेचना सिक्ष॒हरूलाई डाकी निम्न उपदेश 
दिन शुरू गरे -- “ भिक्षुगण ! रूप अनात्म हो। यदि रूप 

आत्म भएको भए, त्यसमा रोगादि 
अनात्य लक्षण. विध्नबाधा उत्पन्न हुमु नपरने हो। 'ेरो 

रूप थरतो होस्क त्यस्तो त्यस्तो नहोस! 
भनी चिताए अनुसार ने हुनु पर्न हो। भिक्लुगण |! रूप अनात्म 
भणको हुनाछे ने, रूपमा रोगादि विध्नबाधा उत्पन्न हुने हो । 
आपफ्नो रूप आफूल चिताए में केही पनि नभणक्रो कारण 
त्यही हो। 

४ पिक्षुगण | वेदना; संज्ञा; संस्कार, विज्ञान पनि अनात्म 
ने हुन्ं। यदि वेदना; संज्ञा: संस्कार, विज्ञान पनि आत्म 
भएको भमए, तिनीहरूमा पनि रोगादि विषध्नबाधा उत्पन्न नहुनु 
पने हो। « मेरो बेदना, संज्ञा; संस्कार तथा विज्ञान त्यस्तो 
नहोस् , यस्तो होस भनी आफूले चिताए मेँ हनु पर हो। 
वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान पनि अनात्म भणको हुनाले 
तिनीहरूमा पनि विघष्नबाधा उत्पन्न हुन्द्दन् । त्यसेकारण 
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बेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान; आफूले भने मे नभण्को 
हो । 77 

४ व्यसकारण भनः हे भिश्लुगण | रूप नित्य “हो कि 
अनित्य ९ ” 

४ अनित्य, भन्ते ! ” 
४ अनित्य वस्तु सुख कि दुःख ९ ” 
४ दु:ख, भन््ते | ” 
“४ यसरी अनित्य हुने, दुःख हुने, विपरिणाम हुने वस्तु- 

लाई “यो मेरो हो, योम॒ हुँ; यो मेरो आत्मा हो” भनी 
चिताई बस्लु के उचित हो त१” 

४ होइन, भन््ते | ” 
४ त्यसों भ०, भिक्षुगण | वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा 

विज्ञान नित्य कि अनित्य ९” 
४ अनित्य, भब्ते | ” 
४ आअरित्प बस्तु सुख हो कि दुःख ९ ” 
६ दुःख, भन्ते |? 

४ यूसरी अनित्य हुने। टहुःख हुने, विपरिणास हुने 
वस्तुलाई “यो मेरो हो , यो म हु, यो मेरो आत्म हो ” भनी 
चिताईं बस्नु के उचित छ त ९” 

(६ लेन: भच्ते |? 

४ तस्मात्, भिक्षुगण | जुन यी अतीतानागतवतमानको 
भित्र रहेको - बाहिर रहेको, हूलो-सानो, असल-कमसर, 
टाढा-नजीकको जम्मे रूप हुनू;, ती सबे रूप “नमहु, न 
मेरो आत्म हो! भण्ने यथार्थ रूपछे सम्यक प्रज्ञाद्वारा 
देखिलिनु (ज्ञान प्राए गनुं ) परदेछ । 
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“४ त्यस्ते, भिल्लुगण | जुन थी अतीतानागतबतमानको मित्र 
रहेको, बाहिर रहेको, ठट्लो-सानो, असछ-कमसकरः टाढाको- 
नजीकको, रूप हुनू; ती से रूप वेदना) संज्ञा; संस्कार तथा 
विज्ञान हुन्। ती सर्वे वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान; 
“नम हुं, न मेरो हो, न मेरो आत्म हो ” भन्ने यथाथ रूपले 
सम्यकप्रकज्षाद्वारा देखिलिसु ( ज्ञान प्राप्त ग॒ने ) पदंछ । 

४ भिक्षुगण | यस्तो देख्ने ( ज्ञान प्राप्त गरेका ) श्र तवान् 
आप्ये श्रावक रूप-वेदना-संज्ञा-संस्कार तथा विज्ञानभा विरक्त 
हुन्छन्ू, विरक्त मण्को (वस्तु) छाई त्यागिदिन्छन्, त्यागिदिएपछि 
विमुक्त हुन्छन्, विम्ुुक्त भए भने * विमुक्त भए' ? भन्ने ज्ञान 

(आप्त ) हुन्छ । त्यस्त “फेरि जन्म हुने हेतु क्लीण भयो; 
अह्यचय्ये पूण भयो, गनु पने काम गरिसकं, अबदेखि पुन 
यस्तो आत्मभाव छैन ” भन््ने पनि त्यसकले (व्यक्तिले) 
राम्ररी बुमिलिन्छि।” 

यस्तो सदुपदेश सुनी पश्चवर्गीय भिक्लृहरूले भगवान् 
बुद्धको भापणछाई अभिनन्दन गरे । उपदेश सुनिसकेपदि 

त ती पाँचेजना भिल्लृहरू अहंत भए। 
पशञ्चवर्गीय सिन्ुहरू लिनीहरूका चित्त उपा-दानादि सकल 

अहत् भएका आख़बबाट विमुक्त भण, सव-ठुःखबाट 
पार भए । जन्म-मरणको बन्धनबाट 

मुक्त भए 
यस प्रकारले पथ्चवर्गीय भिक्लुहरू सबे आषाढ-ऋष्ण 

पथ्चमीका दिन संसार-बन्धनबाट बविमुक्त मई अहंत भए। 
त्यस बेला यस संसारमा जम्मा छःजना अहंतहरू भए। 



परिच्छेद एघारों 
व्यस बखतमा वाराणसी (बनारस ) देशमा एकजना 

अत्यन्त धनी महाजन थि०। तिनको यश नाम गरेका एक- 
जना छोरा थिए। एकदिन राती त्यो 
यशकुमार पथ्चक्राम-विपयवाट विरक्त 

गृहस्थी भावमा वस्न सन नछागेर, 
धर छाडेर भगवान बसेको स्थान ऋषिपतन सगदावनमा 
गए। त्यस बेछा भगवान् चंक्रमण गरिरहेका थिए। टाढेयाट 
यशकुमारछाई आइरहेका देखेर चंकऋमण-स्थानबाट वर्ली 
भगवान् एडटा आसनमा बसे | यशकुमारले, भगवान्कों समश्ष 
पुगी, यस्तो शब्द उच्चारण गरे- “ अहो उपद्रव | अहो भय !!” 

यशकुमारको यस्तो शब्द सुनी भगवाचूले यश, यहाँ 
आऊ यहा भय छेन | यहाँ बस, स तिमीछाई धर्मोपदेश गदंछु 
भनी आज्ञा गरे। उनी पतन “उपद्रव छैन, भय छेन ' भनेको 
शब्द सुनी, अति सन््तोष मानी. सुबण-जुत्ता त्यहीं छाडी 
भगवान्को सामू गई बल्दना गरे, र एकातिर आसन प्रहण 
गरी बसे । त्यहाँ भमगवबान॒ले उनलाई दानकथा, शीलकथा, 
पथ्वकामको दोष-निःसार संक्लेशका कुराहरू तथा नेष्क्रम्यका 
गुणहरू बताए। तदनन्तर भगवानहरूको जुन श्र प्रोत्तम आय्य- 
धम हो त्यो चतुरास्येसत्यधमंको पनि उपदेश गरे 

उपदेश सुनिसकेपद्धि यशकुमारछाई “ समुद्य धम सबे 
निरोध धमं हो ” भन्ने निर्मम धमंचप्लु प्राप्त भयो | 

वाराणसी देशमा यशकुमार छेनन भन््ले जानी उनका 
मातापिताले अश्वारोही दूतहरू चारेतिर दौडाई खोज्न पठाए। 

यश पुत्रको 
ग़रहत्याग 
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स्वय॑ महाजन चाहि पुत्रकों खोजीमा क्रषिपतनतिर हिंडे। 
त्यहों यशकुमारले छोडेको सुनको जुत्ता 

त्रेशविक देखी “ मेरों छोरा अवश्य पनि यहीं 
प्रथमोप्रातक्क. हुनु पदछ ' भनी भिश्षु-आश्रमभित्र गए। 

भगवान् शाक्यमुनिले उनछाई टाढेबाट 
देखी अगाड़ि बसिरहेका यशकुमारछाई आफ्नो ऋद्धिवलले 
छोपिदिए। पुत्र-वियोगमा संत्रप्त महाजनले भगवानको अगाडि 
गई सोघे--“ भन््ते | तपाई ले मेरो छोरा यशकुमारराई देख्नु 
भएको छ १” 

भगवान्ले उत्तर दिए-- “ यदि तिमी यहाँ एकक्षण 
बस्यों भने बसिरहेको यशकुमार यहीं देख्ने छो। ” 

भगवानकोी यस्तो वचन सुनी त्यो महाजन अति 
सबन््तोष मानी सादर प्रणाम गरी त्यहीं एक कुनातिर गई बसि- 
रहे | भगवान॒को दानकथादि आय्येसत्यको सदुपदेश सुनिरहेका 
यशकुमारको पिताछाई त्यहीं बस्दाबस्दे निमछ धर्मचक्षु छाभ 
भयो । अनिपछि उनले भगवानछाई यस प्रकारके भने--“घन्य' 
भस्ते | धन्य सुगत | जसरी, कोल्टो परेकोछाई सुल्टो पारिदिदा, 
छोपिरहेकोकाई उधारिदिंदा, बाटो बिराएकोछाई बाटो देखाइ- 
दिदा, अध्यारों ठाउंसा तेलको बत्ती बालिदिदा आँखा भए- 
कोले रूपादि वस्तु राम्ररी देख्न थाल्दछ, त्यसरी ने तपाई ले 
मलाई अनेक प्रकारले धर्म प्रकाशित गरिदिनु भयो। अब म भग- 
वानको शरणमा, धमंको शरणमा, संघको शरणमा आउँछु। 
आजदेखि मलाई जन्मसर शरणमा आएको उपासक भनी शरण 

फ्नुक्तेसप ” 
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बुद्ध-शासनमा प्रथमोप्रथम त्रिस््त्न अथात् बुद्ध, धम्म र 
संघको शरणमा आएका “त्रवाचिक उपासक ” यी महाजन 
ने हुन | 

भगवानले महाजनछाई उपदेश गरिरह जेल आफूले प्राप्त 
गरिराखिसकेको धमं-ज्ञानमा यशपुत्रछे पुनः पुनः प्रत्यवेश्षण 

गदे। आफ्नो चित्तठाई उपादानादि सबे 
यशकुमारको प्रजज्या आख्रव्े विमुक्त गरी अहत->फल प्राप्त 

गरे | यशकुमार अनासत्रव भणको बुरी 
भगवानले आपनो क्रद्धिवल हटाइदिए। अमनि, महाजनल आफ्नों 
छोरा त्यहीं बसिरहेकी देखे। छोरालाई देखपद्चि महाजनले 
भने- “ यश, तिम्नी आमा तिम्रो विरहमा माह डुज्ेकी छ | 
आमाको प्राण रक्षा गर।” 

बाबुकोी वचन सुनेका यशक्रुमारकों आशय बुझी सग- 
वान॒ले महाजनलाई यम प्रफारले प्रश्न गर--+ उपासक, आशभ्रव 
क्षय भेसकेको वर्याक्त घर गएरश फेरि पहिलछे के में ग्रहस्थ 
भएर बस्तु उचित होलछा ? ” 

महाजनले उत्तर दिए-- भस्ते | निश्चय परनि उचित 
हवोइन |! ” 

व्यसपछि त्यो महाजन यशकुमारसहित भगवान् प्रमुख 
भिक्षुसंघठाई निमन््त्रण गरो भगवान॒छाई सादर प्रणाम गरी 
प्रदक्षिणा गरी आफ्ना घरतिर फकके। यशकुमारले भगवान्- 
सित प्रत्रज्या र उपसम्पदा मागें। भगवानूछ “/ यत्ता आऊ 
भिक्षु ! स्वाख्यात धम-विनयमा राम्रोसित ब्रद्गबाचय्य पालन गरी 

/ खम्गे अन्त गर |” भनी आज्ञा गरे। यही वाक्य ती 
“0ारकों निति उपसम्पदा भयो। 

>>) )% 
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निमन्त्रण पाएका भगवान् प्रमुख भिक्षुसंघहरू पात्र 
चोबर धारण गरो बाराणसीसा यशकुमारका पिताका घर गए | 

' आसन ग्रहण गरिसकेपद्धि आयुष्मान्ू यशकुमारका माता 
सुत्राता र ग्ृहिणी भगवानूको साम आई 

प्रथमोपासिकाहरू. नमस्क्रार गरी एक कुनामा उभिरहे । 
भगवानल तिनीहरूढाई घर्मोपवेश दिए । 

तिनीहरूछाई पत्ति निमेछ धमचक्लु प्राप्त भयो। ती दुबे स्त्री- 
हरू बुद्ध, धर्म र संघकों शरणमा आए। बुद्धशासनमा ग्रथमो- 
प्रथम बुद्ध, घर र संघकों शरणमा आएका उपासिकाइरू यी 
दुइ स्त्री ने हुन । 

व्यसपद्चि तिनीहरूले भगवान बुद्ध प्रमुख समस्त भिक्षु 
हरूलाई अत्यन्तादर पूव+ भोजन गराए। भोजनोपरान्त तिनोइरू 
भगबानको अगिल्तिर आई उपदेश सुन्न बसे । धर्मोपदैश 
गरिसकेपलछि भगवान् भिक्षुस्घसदित ऋषिपतन मृगदावनतिर 

फरकेर गए 

आयुष्मान्_ यशपुत्रका विमल, सुबाहु, (णेजि तथा 
गवम्पति भन्ने चारजना गृहम्थ साथीहरू थिए | यशक्ुमार 
प्रत्रजित भए भन््ने सुनेका तिनीहरू चार अनाले उनलाई भदन आए ! 
यशकुमारके तिनीहरूलाई भगवानकहाँ छगे | भ्रगवानछे तिनी- 
हरूढाई उपदेश दिई घम अवबोध गराए | उपदेश सनिसकेपचछि ती 

चारजनाछाई निमल धरचश्लु प्राप्त भयो | 
चारजना धमचक्षु प्राप्त मेसकेपछि ता चारेजना 

त/थीहरूकी.. भगवांनकों सासूं गई प्रवज्या र उपस- 
प्रत्रज्या म्पदा मागें। भगवान “ यत्रा आऊ। 
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मिक्षुगण ! स्वाख्यात घर्मविनयमा राम्ररी श्ह्मचस्थ पालन गरी 
दुःखको अन्त गर.!” भनी आज्ञा गरे | यही वाक्य 

तिनीहरूको निति उपसम्पदा भयो । पुनः भगवानको उपदेश 

सुनेका ती चारेजना अहँत-फरसा प्रतिस्थित भए। 

आयुष्मान् यशपुत्रका अरू पनि पचासजना गृहस्थ 
साथीहरू थिए। यशपुत्र प्रवृजित भए भन््ते सुनेका ती साथीहरूले 

मनमा यस्तो बिचार गरे-- “ त्यो घर्म 
पच्चासजना अवश्य पनि साधारण हवोइन । जुन 
साथीहरूकी... धर्ममा त्यत्रा ठूला महाजनका छोरा 

प्रत्रज्या समेत प्रवजित भए। हामी मात्रे किन 
यो ग्रह-जं॑जालमा बसिरहनु | हामी परनि 

प्रवज्ित भएर जानु पन््यो कक््यार। 

यसरी कल्पनामा डुबेका पचासे जना साथीहरू यशपुत्र 
कहाँ भगए। यशपुत्रले तिनीहरूढाई भगवानकहाँ लगिदिए। 
भगवान्को उपदेश सुनेका ती पच्चासे जनाले निर्मल धर्मचक्षु 
छाभ गरे, भगवानूसित प्रव॒ज्या र उपसंपदा पनि सागे। भग- 
वानूले, * यत्ता आऊ, भिक्षुगण; स्वाख्यात धरंविनयमा राम्ररी 
ब्रह्मवय्य पालन गरी दुःखकों अन्त गए” भनी आज्ञा गरे । 
पुनः उपदेश सुनी तिनीहरूले अहंतू-फल पनि प्राप्त गरे। त्यस 
बेला संसारमा यस प्रकारहे जम्मा साठीजना अहंतृहरू भएका 
थिए । 

वर्षाकाछ बितिसकेपछि”एकदिन भगवानुक्के भिक्लुहरूलाई 
बोलाई आज्ञा गरे-- “ भिल्लुवर्ग | यो अनुत्तर-- विमुक्ति 
धर्मको ज्ञान प्राप्त गरी म सर्वेबन्धनबाट भुक्त भैसक॑ | यहददी 
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धमप्रचार गन अनुत्तर-प्रिगुक्ति-धर्मको ज्ञान प्राप्त गरी 
पठाएका.. तिमीहरू. पति स्वेबन्धनबाट मुक्त 

भेसक्यो | तस्मान, तिमीहरू सबे सकछ 
देवसहित मनुष्यछोकछाई हित सुख दिनकों निति। एडटे 
बाटोमा दुइंजना नगई, देशदेश, गा गाउंसा गई सकल 
सत्त्वप्राणीहरूढाई धर्मोपदेश गरी. यो निपुण, परिशुद्ध 
आदि-मध्य-अन्त कल्याणकारो धरम प्रचार गने जाऊ | ? 

साठीजना मिक्षुहरूलाई यस भ्रकारढे विभिन्न स्थानमा 

धर्म प्रचार गने पठाई आपफू स्वयं धर्म प्रचार गने उख्वेस्तफ 
प्रस्थान गरे | 

उख्वेलतफ जाँदा बीच बाटोमा एउटा कपासको विशाल 
वन पदुथ्यों ! भगवान् त्यहीं बगेंचाकों एक वृक्षमनि विश्राम 
गने बसे | त्यसबेला त्यस बगेंचासा तीसजना भद्रिय राज- 
कुमारहरू आफ्ना-आफ्ना स्त्रीहरू साथमा छिई त्यहाँ वन- 

विहार गने आइरहेका थिए। तिनीहरूमध्ये 
भद्रवर्गाहुरूकी एकजना राजकुमारकोी आफ्नी स्त्री 

ग्रत्रज्या नभएको हुनाले एडटी गणिकालाई छिई 
आइरहेको थ्ियों । आखिर गणिका न 

ठहरियो, मोका यही हो भनो आफूसित अएका गहना वस्त्रादि 
जम्मे पोका पारी कुलेलम ठोकी | राजकुमारहरू त्यस गणिका- 
लाई खोज्दे त्यस विशारू जंगलमा घुम्दे आइरहेका बखतमा 
रूखमान बसिरहेका शाक्यमुनीन्द्रढाई देखेर उनको अगाड़ 
गई सोधे-- “ भन््ते ! तपाईले एडटो आइमाई यतातिर 
आएकी देख्नुभो ?” भगवानले को आइमाई भनी सोधे। 
राजकुमारले उपयु क्त कुरा बताए | त्यप्रपत्वचि तिनीहरूसित 
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भगवानले यसरी श्रश्न गरे-- “ कुमारगण ! आइमाई खोज्नु 
जाति होछा कि आफेलाई खोज्नु जाति होला १ ” 

८४ आफेलाई खोज्नु जाति होछा, भन््ते | ? 

४ त्यसो भए एकछिन यहाँ बस ” भनी तिनीहरूलाई 
आफ्नो अगाडि बसाली धर्मोपदेश गने थालहे । घर्मोपदेश 
सुनिसकेका ती सबे राजकुमारहरूछाई नि्मे धरग्चश्चु प्राप्त 
भया | तिनीहरूढे सगवानूसित प्रवज्या र उपसम्पदा पनि मागे। 
भगवानूले “ यता आऊ, भिश्लुगण, स्वाख्यात धर्मविनयमा राफप्ररी 
ब्रह्मयय्य पालन गरी दुःखको अन्त गर | ” भनी आज्ञा गरे। 
तिनीहरूको निति यही वाक्य उपसम्पदा भयो। त्यसपक्ि ती 
तीसैजरा राजकुमारहरूछाई पनि धर्मप्रचार गने पठाई आफू 
उरूवेल ग्रामतिर गए । 



परिच्छेद बान्हों 

भगवान् बुद्ध उरुवेछ पुगे | त्यहाँ उनले, सुप्रसिद्ध प्रमुखा- 
चाय्य भेरहेका पॉचसय धुरंधर जटिल शिष्यहरूका आचास्य 

मेरहेकी उस्वेलकाश्यपछाई, तीनसय 
तीनजना जटिए. जटिक शिष्यहरूका आचार्य भेरहेका 
तंपस्वीहरूकी नदीकाश्यपछाई र दुइसय जटिल शिष्य- 
भिद्दुभाव हरूका आचाय्य गयाकाश्यपछाई तथा 

अरू तीनजना जटिल दाजुभाइहरूलाई 
हजारों प्रातिहार ऋद्धि देखाई दमन गरे | अनिपल्लचि ती 
हजारजना भिप्लृहरू साथमा लिई गयाशीशेंं नामक पवेतंतिर 
गए। त्यहाँ पुगेपल्लि अग्निपर्य्याय धर्मोपदेश गरी तिनीहरू 
सबेलाई अहतू-फलछमा सुप्रतिस्थित गराए। 

त्यसपल्चि राजा बिम्बिसारछाई दि्दशिराखेको वचन पूरा 
गने तो हजार॑जना जटिल भिक्षुहरू साथमा लिई भगवान् 
राजधृह नगरतिर प्रस्थान गरे | त्यस नगरबाहिर राजाकों 

साच्हे राप्रो एडटा ताल्वनोद्यान थियो। 
राजग्॒ह भगवान् भिक्षुयगगंसहित त्यहीं उद्यानभित्र 
गयन गई विश्राम गरे। त्यस उद्यानका वन- 

पालेले दोडेर गई यो खबर' राजाढाई 
दियो । खबर पाउनासाथ राजा बिम्बिसार हजारों ब्राह्मणस हित 
गृहपतिहरू पनि साथभा लिई भगवान भए ठाउँमा आए। 
भगबानूछाई त्यहाँ एफ आसनमा विराजभान भणएको देखेर 
सादर अभिवादन गरी एक छेडतिर गई बसिरहे। अरू सकल 
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परिषद्हरू पनि बसे | बसिरहेका परिपद्हरूको बीचमा कुने कुने 

ब्राह्मण तथा ग्रहपतिहरूको मनमा यस्तो रुशय[रउतपन्न भयो-- 

४ थी महाश्रमण गौतम उरवेलकाश्यपका शिष्य हुन कि उरुवेल- 

काश्यपहरु महाश्रमण गोतमका शिष्यहरू हुन ! ” 

भगवान् बुद्धछे परिषद्को संशय बुकी आयुष्मान् 

काश्यपसित यस््तों प्रश्न गरे-- “ हे काश्यप, हजारों अग्निहोत्री 
जटिल शिष्यहरुका गुरु भैरहेकोा तिमीें आज किन त्यो 

अग्निहोत्र-कार्य छोडेको ? यसको कारण के हो १ ” 
काश्यपकछे भने-- “ भगवान ! यज्ञादि होम आदिबाट 

रुपादि पश्चकाम सम्पत्ति मात्र प्राप्त हुने,र जन्म-मरणको 

वन्धनबाट मुक्त हुने निर्वाण-पद प्राप्त नहुने भत्ने थाह् पाई 

यज्ञादि अग्निहोत्रकों काये छोडेको हु । ” 
४ क्राश्यप ! तिम्रों मन रुपादि पश्चकामपटष्टि छाग्देन 

भने, तिम्रो मन केमा छ त १ 

४ भगवान् ! दुःखको हेतु नभण्को, कामभवादि प्रप॑च 

केही नभएको, जन्म-मरण नभएको, स्वयं आफूले छाभ गनु 
पर्ने शान्त निर्वाण-पद् बेस जाति भन््ते ठानी, रुपादि पश्च- 

काम-रसमा मन मरी यतातिर मन छगाएको हु । ” 
यति भनी आपफनो आसनबाट उठी बुद्ध भगवानको 

श्रीचरणमा वन्दना गरी आयुपष्मान् उरुवेलकाश्यप बोले - 
५८ भगवान् ! तपाई' मेरो गुरु हुनुहुल्छ, म तपाईको श्रावक 
शिष्य हु । ” 

काश्यप र गौतम बुद्धका यस्ता कुरा सुनेका त्यहाँ उपस्थित 
हजारों मागधी ब्राह्मण तथा ग्रहपति महाजनहरुको संशय 
निवारण भयो । 
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तव्यसपद्ि त्यहाँ रहेका परिपद्हरुकों मनोभाव बुमी 

भगवानले दा नादि-कथा वणन गरे। त्यसको साथसाथे श्रे प्लोत्तम 

चतुराय्येसत्यको पनि उपदेश गरे। त्यो उपदेश सुनी राजा 

बिम्बिसार प्रमुख परिषद्का सोच्ह भागमा एघार भाग मानिस- 

हरुठाई निर्मल धर्मचक्षु लाभ भयो । बांकामा एक भार 

मानिसहरुले उपासकत्व प्रतिज्ञा गरे। 
भगवानको सदुपदेश सुनी सादे प्रसन्न भएका बिम्बि- 

सारले अनेक प्रकारले आफ्नो सन्तोपष-भाव प्रकाश गद भने-- 
४ भन््ते, जसरी कोल्टो परेकोलाई सुल्टो 

बिस्सारकों.. पारिदिंदा, छ्योपिइरहेकोलाई उचघ्तारिदिदा, 

निमनत्रणा बाठों भूलेकोछाई बाटों देखाइदिदा र 
अध्यारो,स्थानमा तेलको बत्ती बालिदिदा 

आँखा भणकोले राम्ररी स्पष्ट रुपादि वस्तु देख्न थाल्दछ, त्यसरी 

ने तपाईले मराई अनेक 'पस्यौयद्वारा धर्म प्रकाशित गरिदिनु 
भयो। अब भ भगवानको शरणमा, धर्मंकों शरणमा तथा 

संघको शरणमा आउँछु | आजदेखि जनमभर शरणमा आएको 
उपासक भन््ले जानो ग्रहण गन होस। भिल्लुसंघसहित मकहाँ 
भोलिको भोजन पनि स्वीकार गनु होस | ” 

बिम्बिसारको श्राथेना भगवानले तुष्णिभावले स्वीकार 
गरे | तदनन्तर मगधाधिपति महाराज बिम्बिसार भगवानलछाई 
अभिवादन गद प्रदक्षिणा गरी महछतिर फके । 

भोलिपल्ट राजा बिम्बिसारके नाना प्रकारको भोजन 

तयार गराई भगवानूछाई सूचना पठाए। भगवान् पात्र चीवर 
धारण गरी हजार जटिक भिष्लुद्र- 

वेणुवन-दान.. सहित राजभवनमा आए, त्यहाँ आसन 
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प्रहण गरी राजाढे चढाउन ल्याएका उत्तमातिदत्तम भोजन 
गरे। भगवान् प्रमुख भिक्षुसंघहरुठे भोजन गरिसकेका देखी राजा 
एकातिर गई बसिरहे । 

बसिरहेका राजाछाई यस्तो किसिमको कुरा सनमा उत्पन्न 
भयो-- “ भरगवानूसहित यतिका भिक्षुहरू छुन्। बस्ने स्थान 
छैन। मेरो यो वेणुबन त्यतिको टाढा पनि छैन, नजीक पनि 
क्ैन, आउन जान गर्नाठाई कठोन पनि कछैन; यही वन भगवान् 
प्रमुख भिश्लुसंघछाई परित्याग गरिदिन पाए राम्रो हुनेछ । ” 

थस्तों किसिसमले बिचार गरेका राजाले भगवान्को 
अगिल्तिर गई कलशबाट जलूधारा बहाई-- ' थो मेरो उद्यान 
भगवान् प्रमुख भिल्लुसंघछाई परित्याग गरेको छु ” भनी दान 
गरे। भगवान्ले पनि तुष्णिभावले स्वीकार गरे। बुद्धशासनको 
प्रथमोग्रथम जग त्यहीं वनमा स्थापना भयो। त्यस बेछा महा- 
भूकम्प पनि भयो । भगवानले राजालाई धर्मोपदेश गई 
वस्तुदानमध्ये विहार-दान साच्हे उत्तम भनी आश्ञा गरे। त्यस 
उप्रान््त भगवान् भिक्षुसंघसहित त्यहाँबाट फर्के। 

त्यस समयमा राजगृह मगरर! संजय नाम गरेका एक- 
जना परिवराजक ( संन्यासी ) थिए | उनका 'अढाइसय शिष्यहरू 
थिए। त्यस ठाउं मा उपतिस्स र कोछित भन््ने दुश्ब॒टा ब्राह्मण- 

गाउ पनि थिए। ती दुबे गाउँमा सा 
उपतिस्स र कोलित ने धनी ब्राह्मणका दुद परिवार पनि थिए। 

परिवाजकहरू.. उपतिस्स गाउँमा बस्ने साहुकी पत्नीको 
नाभ रूपसारी र॒ कोछित गाउँसा बने. 

साहूकी पत्नीकों नाम मोग्दली थियो। ती दुवे ब्राझ्मण-पत्नी- 
हरूका एके दिनमा एक-एकबटा छोरा जन्मे । उपतिस्स गाउँसा 
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जन्मेको बालककी नाम उपतिस्स ने; र कोछित गोउ मा जन्मेको 
बालककों नाम कोलित ने राखियो। ती दुवे ब्राह्मण-पुत्रहरू 
भगवानकहाँ भिक्षु भेसकेपछि, सारी ब्राह्मणीकों छोरा सारीपुत्र 
र मौग्दली ब्राह्मणीकों छोरा मोदूगल्यायन भन््ने नामले प्रसिद्ध 
भणएका थिए । 

उपतिस्स र कोलछित दुवे सान्हे मिलेका घनिष्ठ साथी 
थिए । तरुनो भेसकेपलि ती दुवे गृहत्याग गरी संजय परिब्राजक 
कहाँ शिष्यमध्ये प्रमुख मेरहेका थिए। एकदि्न ती दुवेले यस 
किसिमले प्रतिज्ञा गरे- “ हामी दुइ्मध्ये सबभन््दा पहिले 
जसले मोक्षधम प्राप्त गनछ, त्यसले दोभोछाई भन््नु पदेछ | ” 

त्यस समयमा आयुष्मान् अस्सजि देश भ्रमण गद 
राजगृहमा पुगेर भिक्षाटन गरिरहेका थिए | उपतिस्स परित्राज- 
कले उनी त्यसरी भिक्षाटन गरिरहेका देखर उनको स्वभावमा 

सुप्रसन्न हुंदे पछिपछि छागे। आयुष्मानूले 
उपतिस्स र कोलितले मिक्षाटनबाट फर्की एक वृक्षमनि बसेर 
बौद्धदर्शनकों ज्ञान भोजन |रिसकेका देखेर परिब्राजकले 

प्राप्त ररंका. यसरी प्रश्न गरे-- ४ भो आचुसो ! 
तपाईको अनुह्ार साप्हे प्रसन्न देखिन्छ ! 

के उह श्यले तपाई प्रत्नजित हुनु भएको १९ तपाई को गुरु को हुनु- 
हुन्छ ? तपाईछाई सबभनन्दा मनपरेको धमं कुन छ १ ” 

आयुष्मान् अस्सजिले जवाफ दिए- ४ आवुरसो | शाक्य- 
कुलछबाट प्रत्रजित मएका महाश्रमण महामुनि एकजना छुन् | 
म उने भगवान बुद्धको शिष्य हुँ | उनी मेरा गुरु हुन्। उनेको 
धम मलाई सबभन्दा सन पदछ ।” 
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परिवाजकले सोचे-- “ उनी कुन वादीका हुन्, उनको 
उपदेश के हो ९” 

यस प्रश्नको उत्तर दिदे आयुष्मान् अस्सजिले सकल 
बोद्ध-सिद्धान्तछाई संग्रह, गरी यस्तो श्छोक पढेर सुनाए-- 

४ थे धम्मा हेतुप्पभवा तेस हेतू तथागतों आह'। 

तेसथ्व यो निरोधो एवं वादी महासमणो'ति॥ ” 

अथ-- जुन धर्म, हेतुबाटे उत्पन्न हुने हो, जुन धमंको हेतु 
तथागतबाट आज्ञाए हुन्छ. त्यही हेतुकी निरोध पनि आज्ञा गन 
उने महाश्रमण हुन | ” 

यस श्छोकक्ा प्रथम दुड पद सुन्सुमात्रले ने उपतिस्स 
परिब्राजकछाई निर्मल धर्मचक्षु प्राप्त भयो | हजग्रों प्रकारले त्यस 
श्छोकको अथ गरो-बुझी आयुष्मानू अस्सजिसित सोधे-- 
“आजकल भगवान बुद्ध कहाँ हनुहुन्छ ?” यही राजग्रहमा राजा 
बिम्बिसारकों वेणवनमा ने बसेका छन् भन्ने जवाफ पाई ती 
परित्राजक आफ्नों साथीराई वबचनानुसोर त्यस उत्तम कुरा 
सुनाउन जाहु प्यो भनी परिब्राजकोराममा गए । 

प्रसन्न मुख पारी आएका आपना साथीछाई कोछितले 
सोधे-- “ आज तिम्रों मुख साच्हे प्रसन्न देखिन्छ | तिमीछाई 
आज अमृत-ज्ञान प्राप्त मयो कि कसो १” 

४ हो साथी; आज माई अमत-ज्ञान प्राप्त भण्की छ। ” 
भनी उपतिस्सले सबे वृतान्त बताउँदे उनकछाई पनि त्यः.। श्लोक 
पढेर सुनाए। उनके पनि त्यस श्लोकको अर्थ अनेक प्रकारले 
बुकी निमंठ धर्मचक्लु छाभ गरे। 
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भगवान शाक्यमुनि: हाँ जाये निश्चय गरे८. ती दुर्वेज- 
नाले आफ्ना भरोसामा रहेका अढाइसय परिब्राजकहरूलाई पनि 
व्यो वतानत सुनाण्पल्लि तिनीःरःे पनि सबे भसगवानकहाँ जान 
तम्से | अनिपद्ि ती सबे सिर्छ संजय परिब्राजककहाँ गई उनको 

गिल्तिर आपना बिचार प्रकट गरे। तिनीहरूका कुरा सुनेका 
ती संजयको मुद्ठु ढकढुक हुन थाल्यो। अनेक श्रकारले उनले 
आपफना ती शिष्यहरूलोई रोबन खोजे | केही छागेन ) आखिर 
सबे गइछाडे | यसरी शिष्यहरू जम्म गएका देखी संजय मुखबाट 
रगत छादी मरे। 

ती सबे परिव्राजकहरू वेणवनतिर हिंडे। तिनीहरू त्यसरी 
आइरहेका टाढेबाट देखेका भगवानले भिक्ष॒हरूतिर फर्की यस्तो 
आज्ञा गरे-- * त्यतातिर हेर त, उपतिस्स र कोलछित, अढाइसय 

परित्राजकहरूसहित यतातिर आइरहेका 
उपतिस्स र कोलितकों छन् | ती दुबेजना मेरो शासनसा अग्र- 

उपसम्पदा श्रावक हुने हुनू |” तिनीहरूले पनि 
भगवानकी अगाडि पुगेपल्लि सादर 

प्रणाम गद प्रत्नज्या र उपसम्पदा मागे | भगवानले आज्ञा गरे--- 
४ यता आऊ, भिक्षुगण | स्वाख्यात धमंविनयमा राम्रोसित 
ब्रह्मचय्य पालन गरी दुःखकों अन्न गर। ” 

यही वाक्य तिनीहरूको निति उपसम्पदा भ्यो। 

तव्यसपष्धि तिनीहरूछाई सगवानले अनेक तरहले उपदेश 
दिए। उपदेश सुनी तदनुसार ध्यान गरी रहंदा एक सप्राहपछि 
आयुष्मान्_ मोद्गल्यायनले अनन्त क्रृद्धिबछसहित संसार- 
बन्धनबाट धुविमुक्तयुक्त अहंतू-फल प्राप्त गरे । दुइ सप्ताह 
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अग्रश्नावक पद्चि आयुष्मान् सोरिपुत्रले अनेक विध 

स्थान ग्ज्ञा-ज्ञानसनहित जन्म-मरणबाट जिनि 
मे क्तयुक्त अहंत्-फल प्राप्त गरे । तदनन्तर 

भगवानले ती दुबे आयुष्मान् सारिपुत्र र मोदूगल्यायनमाई 

भिश्षुहरूका अग्रश्नावक-स्थानमा प्रतिस्थित गराए । 



परिच्छेद तेड़ों 
छःवर्षसम्मको दुष्करचर्य्याद्वारा बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपचछ्धि 

धर्मचक्र चछाई। आजकाल राजग्रह्धिपति बिम्बिसारको वेणुवन 
उद्यानमा; शाक्यकुमार बसिरदेका छन् 

शुद्ोदन महाराजका भन्ने खबर महाराज शुद्धोदनकहाँ 
दूतहरु पुग्यो । छोरोको मुख देख्न व्याकुछ 

भएका राजाले तुरुत्त एडउटा सचिवछाई 
बोलाई भनें-- “ भणे | मेरो प्यारो पुत्र भगवान् बुद्ध आजकल 
राजगृह देशमा वेणुबनमा बसिरहेका छन् रे भन्ने सुनिन्छ | 
तिमी त्यहाँ गएर उनलाई तुरुन्त बोछाएर ल्याऊ। ” 

राजाको आज्ञा पाएका सचिव, एकहजार सिपाहीहरू 
साथमा लिई, वेणुबन विहारतिर गए। त्यहाँ पुगेर देछेन् त 
भगवान् शाक्यकुमार आपफना हजारों शिष्यहरूलाई धर्मापदेश 
गरिरहेका रहेछन्। सिपाहीहरूसहित त्यो सचिव पनि एक 
स्थानमा बसी धर्मोपदेशमा तल्छीन भए। भगवानको धर्म- 
व्याख्यानको अवसानको समयमा तिनीहरू पनि जम्मे अहेत् भए। 
तिनीहरू भगवानको समक्ष गई उपसम्पदा मागी प्रब्नजित पनि 
भए। राजा शुद्धोद्नको समाचार भगवानूछाई कसेले सुनाएनन्। 
उता राजाले घेरे दिनसम्म पनि तिनीहरू फर्की नआएका देखेर 
अको एकजना सचिवलाई एकहजार सिपाही साथदिई फेरि 
पठाए। तिनोहरू पनि भगवान्को धर्मोपदेशले ग्रत्नजित भएर 
गए, र कपिलवस्तु फर्केनन् | यस प्रकारले राजाले नौ पटकसम्म 
दूतहरू पठाड दा पनि कसेले राजाको समाचार भगवानछाई 
भनेका होइननू। 
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बूहो मैसकेका शुद्धोदनकों मनना ठूछो संत्राप पन््यों। 
यतिका मान्छेहरू पठाइलक एकजना पनि जवाफ छए्र फकको 
होइन | यत्तिका मान्छेहरूमा मछाई संकने कोहो पनि रहेन छ, 

मछाई स्नेह गन कोही पत्ति रहेन छ ! 

कालुदायी मंत्रीकी अब म कसछाई भनेर मेरों छोराको 
प्रत्रज्या मुख 'देखन पाउछा-- भनो विलाप 

गरिरहेका थिए | त्यसं बेला कालुदायी 
नामक मंत्रीलाई संभी, यिनो त बालक कालदेखिका कुमारका 
साथी हुन् ; यिनको मउपर स्नेह पनि छ, ग्रिनीले मेरो मनो- 
कामना पूरा गर्न छन् मनी उनेछाई डाक्न पठाए। राजाको 
वुतान्त कुरा सुनिसकेपछि काछुदायोले यसरो भने -- “ महा- 
राज | मलाई पनि श्रत्रजित हुमे आज्ञा बक्सिए मे बहाँलाई 

यहाँ ल्याउन सकनेछु, अन्यथा सक्नेछैन । ” 

राजाके भने-- “ काछुदाथी | तिम्रो जे इच्छा([छ, गन 
सक्छोौ। जसो गरेर भए पनि भेरो छोराको मुख मलाई चौँड 
देखाउने काम गर। ” 

राजाको आज्ञा पाई एकहजार जवान सिपाही साथमा 
लिई मन्त्री कालुदायी शाक्यमुनि भएका ठाउंसा गए | त्यह्दाँ 
पुगेपछि भगवानको धर्मोपदेशले उनी पनि अहंत् भएर प्रश्नजित 
भए | भगवानले उनछाई उपसम्पदा पनि प्रदान गरे। 

भगवान्ले क्रषिपतन छाडेको आजले करीब पाँच महीना 
भयो। तीनमहीना जति उरूवेछमा बित्यो। यस वेणुबनमा 
दुए महोना बित्यों। वेणुशन्ननमा आउँदा पौष-पूर्णिमा थियों। 
व्यस हिसाबले अहिले वसनन््त ऋझूतुको आग्मनको बेढ़ा & । 
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कपिलपुरवाट आएको आउदिन जति भ्रणपद्धि आयु- 
प्सान् कालुदायीले, भगवानलाई कपिलपुर लेजाने अभिलाषाले 
उनको अगिल्तिर गई कपिलपुर जाने सागेकों वर्णन गद यस 
प्रकारले भने-- “ महावीर | आजकल कऋृतुगुण सान्है सुखदायी 
छ। अति जाडो पनि होइन, अति गर्मी पनि होइन। घाम 
साच्हे कड़ा पनि होइन, सापहे नरम पनि होइन | कपिलपुरतिर 
जाने मार्गसा भखेर-भर्खेर फुलन छांगेका रंगविरंगका फूलहरू 
शोभायमान भेरहेका छन्। मार्ग सात्हे आनन्ददायक छ। 
बाटोमा पनि न घेरे हिलो छ, न गृष्मकालमा में धूलो उड़छ । 
क्रुतुराजले ऑफनो शोभा प्रदूशन गरिराखे का छू. रन प्रकारका 
पंक्षीहरूको संगोतर्डे गर्दा भागकों सोन्द्य अर हुगुना बढेको 
छल 9) 

अनेक प्रकारले कपिलुपुरतिर जाने मार्गको सौन्दर्य 
वणन गरेको देखी मगवानले ब/लुद्ाय,सित सोधे-- “ उदायी ! 
यस प्रकारके फक़िन तिमीके मार्गों वणन गरेको ९” 

काछुदायीले भने -- “ भन््ते | हजूरका पिता महाराज 
शुद्धोदनले हजूरको दशंन गन ठूलो इच्छा गनु भएको छ । भन््ते ! 
ज्ञातिहरूकी मन राखिदिनु होस।” 

भगवान् पनि फांह्गुन पृणिमाको दिन बीसहजार 
भिल्लुहरूलहित आयुष्मान काठछुदाय।सित कपिलवस्तुको निति 
राजग्रहवाट प्रस्थान गरे। 

शाक्यमुनीन्द्र राजपयूर॒ाठ. प्रस्थान गरेपछलि आयुष्मान् 
कालुदायी; महाराज रुद्धोदनछाई यो समाचार भज्न, आकाश- 
मागेबाट कपिलपुर पुगे । राजाछ काछुदायीछाई देखी सा 
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हे मानी सादर प्रणाम गरी आसनमा 
मागक बीचमा. बसाढेर भोजन अगिल्तिर राखिदिए। 
राज-भोजन आयुष्मान काछुदायी भोजनपात्र छिई 

उठी जान छागेको देखी राजाले सोधे-- 
४ भन््ते, किन ? कहाँ जानलाग्नुभों १ ” 

“४ महाराज, म उहीं भगवान्कहाँ गएर ने भोजन गछ ।” 
“४ भन््ते, आजकल भगवान् कहाँ हुनुहुन्छ ९” 
“४ आजकल भगवान् राजग्रह छाडी कपिलचस्तुतिर 

आउं दे हुनुहुन्ड । ” 
“ त्यसों भए, भन््ते, तपाई' भोजन यहीं गनु होस | कृपया 

आजदेखि भगवानलाई पनि यहींबाट दिन््हों भोजन लेजाने 
गनु होस। ” 

राजाको प्रार्थना स्वीकार गरी आयुष्मान कालुदायीले 
त्यहीं भोजन गरी पुनः पात्र भरी राजभोजन राखी भगवान् 
भणका ठाउ सा गई चढाए। त्यस दिनदेखि भगवानले कपिलछपुर 
नपुगुन्जेलसम्म राजाले दिएर पठाएको भोजन. गरेका थिए। 
दिनको एक योजन गमन गरी, दुइ महीनापछि साठी योजनको 
मार्ग तय गरी वेशाख-पूर्णिमाकों दिन भगवोन् कपिरूपुर नगरमा 
आइपुगे। 

बीसहजार भिश्लृहरूसहित भगवानूछाई राज गराजने 
एडटा रमणीय स्थान चाहिन्छ भनी राजा शुद्धोदनले 
शाकक््य राजपरिवारहरू जम्मा गरी निम्रोध शाॉक्य-उद्यानमा 
एउटा विहार बनाउन रछगाए। निम्रोध शाक्य-डउ्ग्रानमा 
बनाएको हुनाके त्यस विधारकों नाम पनि ' निम्रोधाराम 
भन्ने रघ्यो । 
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शाक्यकुछका यशव्धक, सर्वेज्षबुद्ध कपिलवस्तु नगरमा 
आहइपुगे भन्ने समाचार सुनी शाक्य राजपरिवारका सदस्यहरू, 
ब्राह्मण, क्षत्री; वेश्य शुद्रादि सवे नगरबासीहरू राजभवनमा 

जम्मो भए । महाराज शुद्धोदन पनि 
गुद्ोदन स्वायतार्थ भगवान् शाक्यमुनिछाई स्वागता्थ छिन 

भगवानूलाई जान सफा सफेद शुद्ध वस्त्र छगाई राजभ- 
लिन गएका वनबाट वे | अनिपदि त्यहाँ जम्मा भएका 

सकल नरनारी बारक बालिकाहरूलाई 
नाना सुगंधित धूप, दीप, फूल; माला, ध्वजापताकादि समात्न 
लरूगाए। तिनीहरूढाई अगाडि हिंडन लगाई त्यसपद्ि शाक्य 
राजकन्याहरूलाई पनि त्यस्ते घृप फूलमाढादि समात्न छगाई 
आफ स्वयं छखों महाजनहरूसहित तथागत बुद्धको पूजा गद 
निमग्नोधारास पुगे। भगवान् पनि बीसहजार क्षीणासत्रव भिश्लुहरू- 
सहित निम्रोधाराममा आएर बसे । त्यस बेला त्यहाँ विशा- 
लरूपले शाक्यकुलीनहरू जम्मा भणएका थिए। 

शाक्यकुरूका सदस्यहरू साहँ जाति अभिमानी थिए। 
भगबानूछाई प्रणाम वन्दना केही नगरी 'यो सिद्धाथे हाम्रे छोरा 
त हुनू नि, ह्वाम्ने नाति त हुनू नि” भस्ने भावना छिई खालि 

केटाकेटीहरूलाई अगि सराई भगवानलाई 
शुद्धोदनकोीं तृतीयवारप्रणास गए; बन्दना गर भनी आपफूहरू 

पुत्र-वन्दना पछिल्तिरे उभिरहे ! यो देखी भगवानूदे 
तिनाहरूकी जात्यामिमान  हटाइदिन 

आपनो ऋद्धिबलले आकाशमाथि गईं रत्नमय चंक्रमण-शाढा 
बनाई त्यसमा चंक्रमण गे आफ्ना पाउकों धूठो सबे शीकय 
नरनारोहरूका शीरमा फुरफुर छरिदिण। थस्तो ऋद्धि देखी 
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सवप्रथम राजा शुद्धोदललि भगरैनलाई साप्टाज्ञ प्रणाम गरे। 

यो देखी सकछ शाप्यहरूले एनि ध्वाष्टांग ग्रणाम भरे। राजा 
शुद्धोदनको थो तृतीयवार पुत्रवन्दना थियों | 

यस प्रकारले शाक्यहरूकों महासमागम मभेरहेको 
बेलामा स्य॒हा साह दूलाठूला थोपाकों वष्टि भयो। फेरि त्यों 
वृष्टि पनि आश्चर्को थियो | इच्छा समण्काहरूलोई सात्र वष्ठि 

थोपा छाग्ने; उचछा नभण्काहरूछाई एक 
ज़ातिहरूलाई थोपा पनि नहलाग्ते | यस प्रकारको वृष्टि 
धर्मोपदेश देखेर त्यरहाँ भएका सकल नरनारीहरू 

आश्चयचकीत भए । यस विषयमा 
परिषद्ह*मा च्चों भएको सुनी भगवानले तिनीहरूढलाई डाकी 
« यसतो अनोठाकों वर्षा आज मात्र मणको होइन | अतोत कारमा 
ज्ञातिहरूको महासमागम भएको बखतमा पनि यस्ते भरणएकों 
थियो |” भनी विश्वन्तर जातकको कुरा आज्ञा गरी घर्मोपदेश 
गरे। धर्मोपदेश सुनिसकेपछि सकछ नरनारी भगवान् बुद्धलाई 
प्राथंना गद प्रदक्षिणा गरी आफ्ना-आपना घर फर्के। त्यतिका 

ज्ञातिहरू हुदा पनि भगवानूलाई कसेले 'भोछिको भोजनको निति 
हामीकहाँ आउनुस् ” भनी निमंत्रणा दिएका होइनन् | महाराज 
श॒ुद्धोदन पनि निमंत्रणा आदि केह्दी नगरी ' मेरो छोरा भेरो 
राजभवनमा नआई अन्त कहाँ जाला ” भन्ने विचार गरी 
अरू सरह,न दरवारतिर गए 

भोकिपल्ट बिहान शाक्यमुनि सगवान भिक्ष। साग्न 
आनको निति कपिलपुर नगरभिन्न गए | नगर-द्वारमा उप्रिएर, 
' भ्रधि-अधिका बुद्धहरुडे स्वजन्मभूमिमा अवेश शर्दा के गरेका 
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थिए ” भनी ध्योनहष्टिले बिचार गरी हेर्दा 
कपिल पुरमा उसीहरूठ लर-रपिच्के मिक्षाटन गरों 
भिक्तनाटन हिंडे भस्ने ज्ञानी ' म पनि डी बुद्धकुको 

हुं, मेले पनि त्यस्ते गत प& ” भनी नगर- 
प्रवेश गरी घर-घरमा भिक्षौं मार गए । 

सिद्धार्थंकुमार भिक्षु भई घर-घरेपिच्छे भिक्षा माग्दे 
आए भन््ने खबर सुनेका बालबुद्धा सकछ नरनारीहरू मयोछ- 
मयालमा, ढोका-ढोकामा, बरन््टा कोसी आदिमा बसेर दशेनांथे 
हेरिरहे | भगवान् यसरो भिक्षा माग्दे आए भन््ने समाचार 
तुरून्त रोहुल-माताकहाँ पुग्यो । अनि तिनकों मनमा यस्तो 
बिचार उब्ज्यो--“ आयपुत्र यही नगरमा पहिले कस्तो रत्नमय 
रथमा बसेर अनेक शाक्यकुमारहरूसहित घुम्मुहुन्थ्यो, आज 
राज्यसुख राबे छाडी, त्यस्तो सुन्दर केश काटी, काषायवस्त्र 
धारण गरी, हातमा मिक्षापात्र लिई भिक्षुसंघहरूसित यही 
४ रमा सिक्षा मोग्न आउनुभो। वहाँछाई यो काय सुहाएको 

5 

यस्तो मनसा धारण गरी कोठाकों मथाल॒बाट बाहिर 
हेरिन्ू। कापायवस्त्र धारण गरी आफ्नो शरीरको चारेतिर 
रश्मि प्रकाशमान गरी। तारागणमध्ये निर्मल शान्त चन्द्रमा 
जस्तो मुख भएका, हजारों शास्त-दान््त सिक्षुहरूको बीचमां 
अति शान्त शाक्यमुनीन्द्र आइरहेका देखिन। अनि; हत्तरपत्त 
दगुद ससुरा शुद्धोदनकां गई भनिन- “हजूरको पुत्ररत्न, 
शाक्यमुनीन्द्र भगवान् बुद्ध हजारों भिन्लुहरू साथमा' ढिई 
नगरसा भिक्षाटन गरिरहनु भएको छ |” 
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महाराज शुद्धोदन पति एपत्तरपत्त उठी दगुद भगवानको 
अगिल्तिर पुगी भने-- “ भन्ते, किन हामीलाई यस्तो राजमनु 
पान भएको ९ किन घर-घरेपिच्छे भिश्षा माग्दे हिंडू मु भएको ९ 

के यति भिक्षृहरूलाई पनि मेले भोजन 
राजालाई गराउन सक्दिन २ ९”! 
धर्मोपदेश भगवानले भने-- # महाराज, 

यो मेरो वंशकों धर्म हो। ” 

४ हाम्रो वंश महासम्मतादि क्षत्रीय बंश होइन र ? हातम्रा 
पूर्खाहरूले पनि यस्ते भिक्षा मागेर खाएर हिडेथ्ये ९ ” 

४ महाराज) तपाईको वंश राजवंश हो। मेरो वंश त 
दीप॑करादि बुद्धहरूका पालादेखिनू चछेर आएको बुद्धवंश हो । 
तिनीहरू सबेले अग्रमादि भई भिक्षाटन गरी जीविका गरेका 
थिए।” 

यस प्रकारको उत्तर विदे भगवानके “अप्रमादि भई, 
राम्नरी धर्माचरण गरिरहेका धर्माचारीछाई यस छोक र परलोक 
टुवैमा सुख प्राप्त हुनेछ' भनी बारह 'को बीचैमा बसी धर्मापदेश गरी 
महाराज शुद्धोदनछाई पनि स्त्नौजापत्ति माग-फलमा ग्रतिस्थित 
गराई निर्मल घमचल्लु प्राप्त गराए । 

त्यसपछि राजाले भगवान्कों पात्र बोकी सकल भिक्लु- 
संघलाई राजभवनमा छगी अत्यन्त प्रणीताकारपुवेक क्याँती 
आदि प्रातः भोजन गराए। त्यहां पनि भगवानूले राजालाई 
उपदेश गदें “ धमंको आचरण राम्ररी गनु पदछ, नराम्रो तरीका 
ग्नु हुन्न | राम्रोसित धर्माचरण गर्नेछाई ईहलछोक परछोक दुवैमा 
सुख शान्ति मिल्दछु ” भनी प्रजापति गोतमीछाई ख्रोतापत्ति 
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भागफलमा र राजालाई सक्ृदागामी माग-फलमा सुप्रतिस्थित 
गराए | 

दिवाभोजनोपरान्त एकजना राहुरूमाता बाहेक सकल 
राजभवनका नरनारीहरू गई भगवान्को बन्दना गरे। “ देवी । 
आय्यपुत्रको वन््दना गन जाएँ हिंड” भनी अरू स्त्रीहरूले राहुल- 

माताछाई भन्दा “यदि ममा रामत्रो गुण 
यशोधराकों कोठामा भए आय्यपुत्र स्वय॑ यहीं कोठामा मलाई 
भगवानूकों प्रवेश दशन दिन आउलु हुनेछ। ” भनी आपने 

कोठामा बसिरहिन् । केही समयपद्ि 
भगवान् स्वयं राजाछाई पात्र समात्न छगाई दुइ्जना अग्मश्नावक- 
हरूको साथमा यशोधरा देवीको देवभवन तुल्य कोठामा 
आए | 

त्यस बखतमा यशोधराका परिचारिकाहरूको संख्या 
चालीस हजार थिए। त्यसमध्ये क्षत्रीय कन्याहरू नौहजार- 
भन्दा बढ़ता थिए। भगवान आए भन््ने सुनी देवीडे सकल 
परिचारिकाहरूढाई कापायवस्त्र धारण गरी आउनू भनी 
अह्ाइन् | परिचारिकाहरू सत्र |कापायवस्त्र लगाई हाजीर भए | 
यशोधरादेवी त जुन दिन कुमारले काषयवस्त्र धारण गरे भस्ने 
सुनेकी थिइन् त्यही दिनदेखिन् काथपयवस्त्र पहिरेर बसेकी 
थिइन्। “ तिमीहरूले यशोधरालछाई केह्ी नभन्नू ” भनी अग्रश्ना- 
वकहरूढाई आज्ञा गरी भगवान् कोठाभित्र आईं वछचाइ- ु 
राखेको असनमा बसे ! 

५ भगवान आसनमा विराजमान सेसकेपछि यशोघधरादेवी 
दगुद गई पद्मकमछ जस्ता श्रो चरणमा शिर राखी छः छः वर्ष- 
देखिको संचित अश्रुधारा बहाई हिक्का छाड़दे रन थाढिन। 
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यशोधरादेवी रुन थार्टेकी देखेर चारेतिर 

यशोधराको.. उभिरहेक्ा परिचारिकाहरू पनि रोए। 

बुद्ध-वन्दना. यस श्र फारडे विरहमा डूबी रूदा 

पति भगवानले देवोछाई केही भनेनन्। 

देवी इच्छापु्ण हुने गरो रोइसकेयरद्ि आफेले थ्रेय घारण 

गयी राजकुलिनानुसार अत्यन्त द्रपुर्वक भगवानछाई मान र 

आदर गयी एक कुनातिर गई उमिरहिन् । 

व्यसपद्ि त्यहीं अगाडि उप्चिरहेकी यशोंधरादेवीको 

चालठ्चलनमा सदा सुप्रसन्न भणका शुद्रोदन महाराजल बुहारीको 

गुण वणन गदे भने-- / भगवान् ! मेरो बुह्ारी थिनो यशी- 

धरादेवी साले शोलवती छिन् । 

यशोधराको तपाईछे कापायवस्त्र धारण गनुंभो भन््ने 

गुण वर्णन सुनेर भ्रिनीे पनि त्यही दिनदेखिन राज- 

वस्त्र छाडी काषायवस्त्र घारण गरिन्। 

तपाईले फूछमालादि धारण गने छोड़नुभों भन्ने सुनी ग्रिनक्े 

पति रत्नमाछादि गहना छाउन छोडिन् । तपाई्छे अग्लो पढल॑ं- 

गमा शयन गने छाड्नुभो भन्ने सुनी यिनले पनि भुश्मा ने 

बि&यौना छगाई सुत्ने गने थालिन । तपाई एक छाक मात्रे खानु- 

हुल्छ भन्ने सुनेर यिनलछे पनि एके छाक मात्र खान थाठिन। 

माइतबाट कति पटक बोछाउन पठाउँदा पति गइनन्। शरीर 

एकातिर रहे पनि मन सँथे तपाइमा छगाईं, सदा तपाई के मात्र 

ध्यान गरी। दानपुण्य गे गरोबहरूलाई खुबाई, अग्रमादी भई 

शैत्रो भावना राखो; राजभवनेना बरी तपाईको पद्-गमन गरि- 

रहेकी छिन। “ कु 

यशोधराको यस्तो गुण वर्णन सुनी भगवानले भने-- 
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५८ महाराज | तपाइ जस्ताको आरक्षामा बसेर यशोधरादेवीले 
आपफनो पतित्रता शीछ पालन गर्नु आश्चययकों कुरा होइन। यिनल्े 
अतीत काछूमा किन्नर योनोमा जन्म लिंदा रक्षा गर्ने 
कोही नभणक्रो हिमालय पवतमा बसेर पनि आफ्नो शीछ नवि- 
गारी परिशुद्ध तरीकाले पतित्रता-धर्म पाछन गरेकी थिइन्। ” 

यति आज्ञा गरी भगवान् बुद्धछे चन्दकिनर-जातककों 
कथा भनी धर्मापदेश गरे। 



परिच्छेद चोधों 
भोलिपल्ट' पनि भगवान् बुद्ध भोजनकों निति राजभवनमा 

ते आए । त्यस दिन रोजभमवनमा चहलपहल थियो । ननन््दकुमार- 
छाई विवाह गरी राज्यामिपेक दिने 

नन््दकुमारकी. मंगलछोत्सव थ्ियों। भगवान् भोजन गरि 
प्रत्रज्या सफेपछ्ि मंगल-धर्मापदेश गरी नन््दफुसमा र- 

लाई आपनो पात्र समात्न ढगाई दरवार- 
बाट फर्क । भरेकनिर पुगेपदछ्ि त यो पात्र भगवानले लिने होलान् 
भनी नन्दकुमार पत्चि-पद्चि छांगे। तर त्यहाँ सगवानूले पात्र 

लिएनन् | फेरि, तल बलेपद्ि ढोकानिर पुर्दा लिने होलानू भनी 
पछि-पदिि छागे | त्यहाँ पनि लिएननू । ननन््दकुमार साहे 
दुविधामा परे । न भगवानूलछाई पात्र छेऊ भन््यु, न आफू फकनु । 
असजिलो मान्दे, अलिपर पुगेपद्चि लिने होलानू , अर अरलि 
परमा छिने होलान् भन््द्राभनन््दे उनी भगवान बुद्धको पछिपद्ि 
निग्रोधारामसम्म पुगे। निमप्रोधारास पुगेपत्चि भगवान्ले * नन्द ! 
प्रत्रजित हुन्छो ? भनी सोद्धा ' हँदिन ” भन्न छाज मानी 'हन्छु' 
भनी उत्तर दिए। यस प्रकारले नन्दकुमारछाईं कपिरछपुर पुगेको 
छेठोद्निमा भ्रत्नजित गराए। 

कपिलवस्तु पुगेको सातों दिनमा पनि भगवानु भोजनको 
निति राजभवनसा ने गए। त्यस दिन यशोघधरादेवीले सातव्षको 
राहुलकुमोरछाई कुरा सिकाइन- “बाबु! यी बीसहूजार 

श्रमणहरूकों बीचमा तारागणसध्ये चंद्रमा 
९ ( 

राहुलकुमारको... जस्ता; छुवण बणेका; बत्तीसे छक्षणके युक्त 
प्रवज्या भणएका भद्दापुरूष तिम्नो पूज्य पिता हुमु- 
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हुल्छ । वहाँ यस राजभवनमा पहिले रहनुहं दा वहाँसित 
धनले परिषण चारवटा घड़ा थिए। वहाँ राजपाट गृहस्थ 
त्यागी जानु भण्पल्ठि तो चारंबटा घड़ा देखिएनन् । बाबुको 
संपत्तिमा छोराकै हक हुस्छझू । तिमी गएर “म चक्रवर्ती राजा 
हुनुपड्ठ, व्यसको निति मलाई घेरे धनकों आवश्यकता पदुछ, 
मलाई अंश देऊ ” भनी माग। 

यति कुरा सिकाई राहुलछाई भगवान्कहाँ पठाइन। कुमा- 
रले पनि बाबुकी अगिल्तिर गई वाल्यस्वभावले साप्हे हिदख्री 
लाग्दो गरी हॉस्दे आमाले सिकाएर पठाएको कुरा जम्मे भने। 
फेरि “ बा, तपाइको छाँयाले मढाई साप्हे आनन्द दिदोरहेछ !? 
भनन््दे बाल्य-चंचलता देगा दे सगवानसंगे बस्न पुणे । 

. भगवान् मोजन गरिसकेपदि आुक्तानुमोदन गरी आसनबाट 
उठी राजमबनबाट बाहिर निस्के। राहुलकुमार पनि “बा; 
मलाई अ'श दिनोस ? भनन््दे पछि-पद्चि छागे। कुमारछाई कसेंले 
पनि “फर्केर जाऊ भनी भन्न हिम्मत गने सकेका होइनन। 
सातवषेको सानो कुमार निम्रोधारामसम्म ने पछि-पदछि छागे। 
विहारमा पुगेपलछ्षधि भगवान् बुद्धले राहुल कुमारछाई संसार-यात्रा 
मात्रे बदले छोकिक धन दिने इच्छा नगरी, संसार-यात्रा समाप्र 
भई निर्वाण-मम्पत्ति प्राप्त हुने सप्ताय्यधन दिने अभिलाषा गरी, 
आयुष्मोन् सारिपुत्रलाई डाके। सारिपुत्र अगाडि आईपुगेपद्ि 
भगवानले राहुलकुमारछोई प्रश्नजित गर भनी आज्ञा दिए। भग- 
वानको आज्ञा पाई सारिपुत्र स्वयं उपाध्याय (मई, मौग्दल्यायने- 
लाई आचांय्य बनाई, राहुलकुमोर॒लाई प्रत्रजित गरे। यसरी 
सातों दिनमा राहुलकुमारलछाई पनि प्रत्नजित गनें काय्य सुसम्पन्न 
भयो । 
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यस प्रकारले राशछकुमार पनि प्रत्नजित भए भन््ते 
सुनेका राजा शुद्धोदन साहे दुःखित हुदे भगदानुकहां पुरे । 
नाति पनि प्रत्रजित भएकोमा साह हःखमाना!। समगवानका समश्ष 

हृदयकों वतान्त सुनाई, मातापिताको अशुमतिविना कुन 

बाछक-बालिकालाई प्रत्रजित गराउन नपाइन बर सागा। राजा 
राजभवनतफफ फर्क त्यस बेलादेखिन मातापिताका अनुमति- 

विना केटाकेटीहरू प्रत्नजित गन नपाइने नियम भर वानूले 
बनाइदिए । 

व्यसकों भोलिपल्ट पनि भगवान् राजभवनमो भोजनकों 
निति गए प्रात, मोजनोपरान्त परियदृछाई घर्मोपदेश गरे। 

तदोपरान्त राजाले सुख दुःखको कुरा 
द्वोदन बंताउंदे भगवान॒लाई यस प्रकारके 

अनागायी भएका भने-- ० भब्ते।! तपाई' उसबछ वनमों 
तपस्या गरिरहनु भण्को त्रेछामा, एकजना 

देवता आई, आकाश-मार्गबाट, ने आहार त्याग्नु भण्को हनाले 
बुद्धत्व प्राप्त गनु भन्दा अगाडि ने तपाई को मरण भय्ो भनी। 
मलाई सुनाएका थिए |”? 

४ विश्वास गनु भो त, महाराज ९” 
८४ गरिन |” 

४ महाराज | धममंपाल महाराजको समयमा पनि मेरो 
मृत्यु भंसक्यों भनी तपाई'के अगिल्तिर मेरो हाड भनी देखाउन 
ल्याउ दा पनि तपाई' पत्याउनु भण्को थिएन। ”-भन्दे भर वानले 

महाधम्मपाल जातककरी कथा बताडँदे घर्मोपदेश गरे। धर्मो- 
पदेत गरिसकेपदि राजा शुद्घोदत अनागामो -फलमा 
एुप्रविस्थित भए। 
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यस प्रकारले स्वदेश्मा आपए्के छेटों दिनमा भगवान् 
बुद्धले माइ नन््दकुमारलाई प्रत्नश्ित गराए। सातों दिनमा छोरा 
राहुलकुमारलाई श्रत्नजित गरे। मौतेनी आमा प्रजापती गोतमी- 
छाई मस्लोतापत्ती मागं-फलमा गर॒ पिता श॒द्धोद्जछाई अनागामी 
फलमा सुप्रतिस्थित गराई पुनः कपिलतस्तु छाडी राजगृह- 
तिर ने फके। 

त्यस बखतमा कोशल राज्यसा श्राबस्ती नामक नगरमा 
साहे धनी अनांथपिण्डिक नाम गरेका एकजना सेठ थिए। 
उनको राजगृह नगरमा आर विश्वासी साथी एकजना थियो। 

एकदिन त्यो भहाजन आपनो साथीछाई 
अनाथपिश्डिकलाई भेटंन भनी एकसय गाडाभरि चीज-वस्तु 

बुद्ध-रशन ,राखो श्रावस्तीबाट राजग्रहतर्फ हिंडे । 
भगवान् बुद्ध राजग्रहमा आएक्रा छन् 

भन््ने सुनी अनाथपिण्डिकछाई भगवान् दर्शन गनें प्रबल इच्छा 
भयो। बिहान सबेरे उठी भगवान् भण्का ठाउँसा पुगे। अनि 
भगवानूछाई सादर प्रणाम गरी एकछेउत्ता बसी धर्मोपदेश सुनि- 
रहे । धर्मापदेश सुनिरहेका महाजनलछाई स्यहीं सत्रोतापत्ति-फल 
प्राप्त भयो । तदोपराम्त भगवानूछाई श्रावस्ती नगरमा आउ- 
नुहोस् ” भनी प्रांथना गरे। भगवानके पनि मौन-संमति दिए। 
है भगवानलछाई श्रावस्ती नगरमा आउमे निमंत्रणा गरी 

फकका साहू अनाथपिडिकले एक-एक योजनाको अन्तर पारी 
पंतालीस योजनकों मार्गमा पेंता ली सेबटा 

अनाथपिण्डककी  विद्ार, श्रावरन छम्म, बनाइदिए। एक-एक 
जेतवन विहार विहार बनाउन एक-एक लाख, जम्मा 

दान पंताढ़ीस छाख, खर्च छागेको थियो। 



$ है४ ) 

अद्शगरकरोड पिरी जेहबवन ट्यान पनि किसे । त्यक् 
उद्यानना भगवान् प्रमुख अस्सोजना महाश्रावकहरूको 

निति समेत विहार' बनाउन छगाए । चंक्रमणस्थान, 
दिवास्थान, रात्रीस्थान, स्नानगृह, धमशाछा, सभागह, इनार 
तथा बर्गेंचा आदि अनेक स्थानहरू पनि सुन्दराकारले बनाउन 
लगाए। विहार बनाउनमा जम्मा अठठार करोड रुपिया 
खच्चे मण्को थियो। विहार-निर्माण काय्य सफिग्पत्नि महा- 
जनले भगवानकरहाँ खबर पढाएण। भगवान् पनि खबर 
पाउनासाथ हजारों सिक्षुहरू साथमा लिई राजमृद्टबाद 
पेंतालोस योजन मार्ग तथ गरी आ्रावस्ती आपुगे। 

भगवान् श्रावस्ती आ3पुणे भन्न खबर सुनेका अना- 
थापिण्डिकले आफ्मो छोराकाई बस्त्र अलंकारादिले सिगारी, 
पाचसय अरू कुमारहरूफो साथमा फूछमाला ध्यत्रापरराकादि 
समात्न छगाई, तिनोहरूका पछिपर््ि अरू पाँचसय कुगारीहरू- 
सहित महाप्तमुद्रा र चूलगुमद्रा नामक आफ्ना वुउजना 
छोरोहरूलाई पनि वस्त्रालंकारादिले सुमजिजा गराई भगवा- 
नछाई छिन पठाए | त्यसवद्धि आफनों ग्रहिणीलाई एनि 
त्यस्ते सिंगाने छगाई पाँचसथ ल्वीहरूको साथमा पठाए। 
आफूचाहि सबभन्दा पहढछेा।ई पॉयसय उपासकहरूसहित 
शुद्ध सफेद वस्त्र छगाई भगवानूकाई लिन गए | बीच बाटोमा 
भगवान् भेट भयो। पूजा मान्यादिके स्वागत सत्कार गरी 
भगवानलाई जेतवन विहारमा ल्याए। त्यहां पुगेपल्लि अनाथपि 
ण्डिकले सुवण-कलशबाट जलूघधारा बहाई जेतबन विहार 
भगवान॒लछाई दान दिए। भगवानूले ' दानमध्ये विहोर-दान 
श्रेष्ठोत्तम दान हो '- भनी समयोचित धर्मोपदेश गरे । 
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भगवान् बुद्धकों श्रावस्तीमा पदारपण भणदेखिन् महिनों दिन- 
सम्म अनाथपिण्टिकले विद्दारोत्तव गरों अदंठार करोड घन 
खर्च गरे। यस प्रकारकें साहू अनार्थापण्-कले जेतवन 
विहारको निति चवन्न करोड द्रव्य खर्च गरेका थिए | 

महाकारूणिक सगवान बुद्ध जेववन विहारमा नौमहीना 
बसी फेरि राजपृद्ध नगराफ फरके। त्यहाँबाट पनि घुम्देफिजें 
अनोमा नर्दाको किनारमा स्थित मह्छ राजाहरूका सानो 
देशमा अनुप्रिय नामक आम्रवनमा पुगे। 

उता कपिलवस्तुमा महाराज शुद्धोदनले सबे शाक्य 
परिवारहरूढाई एकत्रित भरेर भने-- “राजन् हो! सिद्धार्थ- 

कुमार राजभवनेमा बसी राजपाट 
उपालाी नाउकोीं सह्ालेर बसेको भए आज उनी चक्र॒बर्ती 

प्रत्रज्ता राजा भेसकने थिए। हामी जम्मे उनका 
परिचारिका भेसक्ने थियों। तर आज 

उनी यो सुखऐेश्वय जम्मे त्यागी जगत हितार्थ सर्वज्ञ बुद्ध हुन पुगे। 
यस कुरासा तिमोहरू पनि सबेले बिचार गरी आफ्ना-आफ्ना 
कुमा रहरूलाई भगवान्कहाँ छगी प्रत्रजित गराजनु साह 
उत्तम छ।” 

राजाको यस्तो प्रीति वाक्य सुनेका शाक्यकुमारहरू 
एके पटकमा एकहजार जवान भगवानकहाँ गई प्रत्नजित भए। 
तर त्यसमध्ये महानामादि शाक्यकुलुबाट कुने पनि श्रत्नजित 
हुन॒गएन । एकदिन भद्दिय शाकक््य राजा, अनुरुद्ध, आनन्द 
भगु, किम्मिछ तथा देवद् दि छः जना शाक्यहरू आफ्दा 
आपना सेन्यलिई बन बिहार गरी सकेपछि सकल सैन्यछाई 
फर्काई पठाई उपालि नामक नाउ एकजनाछाई मात्रे साथमा 
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यस किसिसले शान्ति-नायक शाक्यमुनीन्द्र बुद्ध 
भगवानूले। ठूको-सानो, धनी-गरीब, छूत-अकछून भन््ने छुट्र 
बिचारको कुने भेदभाव नराखी सकक सानव-समाज- 
उपर एके प्रकारको मेत्रीभाव राखी छझ्खों! श्रत्नज्यापेक्षदरुलाई 

प्रत्रजित गरे। सानव-समाज-हितको निति 
लोकाहत. देशविदेश घुमी उपदेश दिदे मोक्ष गवेषी 

अनेक विद्वानहरुढाई शिक्षा तथा विद्या 
दान गरे। करोड़ों नरनारीहरुढाई दान, शीरछ, भावना, मैत्री 
तथा ग्रज्ञाको उपदेश दिई स्व र भोक्षकों मार्ग देखाइदिए 
स्त्री तथा पुरुषको पनि अलरग्ग अलूग्ग संघ बनाइदिए । 
उभ्यपक्षीहरूलाई समानाधिकार दिए । बुद्धिछाई प्रधान 
स्थानप्ा राखे। अन्धविश्वासले (बुध्दको शिक्षा तथा धमंमा 
कही स्थान पाएन | 
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बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपलछि भगवानकों प्रथम वर्षावास 
ऋषिपतन मगदाबनमा बितेको थियो। ह्वितीय, ततौय तथा 
चतुथ वर्षावास चाहि वेशाढी-नगर कुटागार-विहारसा 
बित्यो 



परिच्छेद पनद्रहों 

महाराज शुद्धोद्न पनि अब साहे बृढा मेसकेकः थिए। 
एकदिन राजभवनमा श्वेतच्छत्रकों मनि बसेर ध्यान गने 
छागेका थिए | ध्यान बढाउ दा बढाउ दे अहत भई परिनिर्वाण 

पनि भए। महाराजकों परछोक्ष गमन 
गोतमीको भणएपछि प्रजापती गौतमीको मनमा 
ग्रह्त्याग साह्हे विरक्ति उत्पन्न भयो। एकजना 

नाउ बोलाउन पठाई आफ्नो त्यत्तिकेा 
राग्रो केश मुण्डन गने छगाइनू । अनि कापायबस्त अगाई 
पाँचसय शाक्यस्त्रीहरद साथमा लिई वशालीनगरतिर हिडिन् | 
महारानी गोतमीले पहिले पनि एकपटक भ्रगवान निम्रोधा- 
राममा छंंदाखेरि प्रत्नज्था हुन मागेकी थिइन् | तर, भ्गवानले 
: प्रश्नजित हुने इच्छा नगर ” भनी तीन पटकसम्म पनि राकेका 
थिए। तस्मात्+॥ आज गोतमी रवय॑ आफंले शिरमुण्डन गरी 
काषायवस्त धारण गरी बुद्धको समक्ष प्रश्नजित हुनको निति 
आइपुगिन । 

प्रजापती गोतमी कपिल्लपुरदेखिनू वेशालीनगरसम्म 
पेदल ने गइन्। त्यहाँ भगवान् बसिरहेका कुटागार विद्वारको 

ढोकाअगिल्तिर गई आँखाभरि आंशु 
प्रजापती गरी बसिरहिन् । त्यस्तो सुख भोगमा 
प्रत्रज्या बसिरहेकी, शिरमुण्डन गरी, काषायवस्त्र 

धारण गरी, महारानी जस्त! मानिस 
पेदले हिंडेर आई, अश्रुमुखी भई ढोकाकों अगिद्तिर बसेर रोइ- 
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रहेकी बुद्धा गोतमीछाई देखेर आयुष्मान् आनन्दले “किन रोइ- 
 रहनु भएको १  भनेर साधे। 

गौतमीले भनिन्- “ म यस्ती बूढी भेसकेछी छु भगवानले 
मछाई आजसम्म पनि ग्रत्रजित गनु भणन । त्थसेकारण दुःख- 
मानी रोइरहेकों हुँ ।” 

गोतमीको यस्तो उत्तर पाई आयुष्मान् आनन्द भित्र गई 
भगवानलाई सबे कुरा बताउ दे भने- “स्त्रीहरूलाई श्रत्रजित गन 
भएन भनी बाहिर गोतमी रोइरहनु भएको छ । वहाँछाई पनि 
प्रत्नजित हुने आज्ञा दिनुह्ठोस। ? 

४ स्त्री जातिलाई प्रत्रजित गन कुरामा तिमी जिद्दी नगर” 
भनी तीन-तीन पटकसम्म भगवान्ले भन्सु हूँ दा पनि आयुष्मान् 
आनन्दछे भगवानूछेउ यस्तो श्रश्न ग्रे- “ भन््ते ! तपाई'को 
शासनमा प्रत्रजित भएका स्त्रीहरूले स्त्रोतापत्यादि माग-फल 

. साक्षात्कार गरी दुःखबाट छुटकारा पाउन सक्तेनन् १” 
#/ सबक्छन् , आनन्द |” 
४ भनन््ते | व्यसो भए महारानी गौतमीछाई पनि भ्रव्नजित 

गनु भयो भने वहांको जीवन सफल हुनेछ । फेरि, वहाँ तपाई- 
का उपकारक पनि हुनुहुन्छ | वहांले तपाई'को ठूलो उपकार गनु 
भएको थियो। त्यो बाहेक वहाँ तपाई को आमा पनि हुनुहन्छ । 
मायादेवीको स्वर्गवास भमणपद्चि वहांले, आफ्नो छोरा नन्द् 
धाइमाहरूलाई दिई, तपाई'छाई आफनो स्तनकों दूध ख़ुबाई 
पालन गरेकी थिइ्नन | तपाई को मल्मृत्रादि सफा गरेकी थिइन्। 
तपाई' राजमहछबाट निस्कनु भएदेखिन तपाईछाई संमेर संघे 
रोइरहने त्यस्ती बूढी क्षीरदाता आमाको कल्याण गलनु होसू। ? 
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आयुष्मान् आननद॒को यस्तों कुरा सुनी भगवानले आज्ञा 
गरे-- “ आनन्द ! प्रजापती गोतमीले थी आठवटा कठीन 
नियमहरू पाछन गने स्वीकार गछिन् भने उनको निंति त्यही 
नियम भ्रत्रज्या र उपसम्पदा हुनेछन। ता आठबठा नियम 
थी ने हुन्-- 

( १ ) उपसम्पदा प्राप्त गरेकी स्त्रोले, सयवष ने पुगिसकेफी 
बूढ़ी भए पत्ति आज मात्रे उपसम्पदा प्राप्त गरेको भिक्षुलोई 
अभिवादन, प्रत्युपस्थान, नमस्कार तथा मसान-सत्कारादि 
गने आचरण पदंछ | 

(२ ) भिक्कुहरूको आश्रय नभण्को आवासमा वर्षाबास 
कदापि गनु हुदेन। 

(३ ) हरेक दोख्रो हप्तामा मिक्ष॒हरूकहाँ गई, यो कुन 
उपोसथ हो; र भिक्षुणीहरूलाई उपदेश दिने कोही भिक्षु छुन् कि 
छेनन भनी सोध्ने काम गनु पदेछ । 

(४ ) वर्षोवास सिद्धिनासाथ भिक्षुभिक्षुणी-संघ्ा “दृश्ट 
श्रुत “ परिशंकित ” नामक तीन प्रकारकों पवारणा गनु पदेछ। 

( ४ ) नियम उल्लंघन गने भिश्लुणीले दुबे संघ-सभामा 
एकपक्षसम्म मानात्मता पालन गनु पढदेछ | 

(६ ) दुइ वषसम्भ छःबटा शिक्षा राम्नरी आचरण गरि- 
सकेकी शिक्षमाणविकाले दुवै संघसित उपसंपदा मागिलिलु पर्छ | 

(७) कुने प्रकारले पनि भिक्षृहरुको निन्दा नगने र 
तिनीहरुप्रति अपशब्द प्रयोग नगन ब्रत छनु पदुछ । 
(८) भिश्लरूम्ति मिक्षुणीहरूले आपनो मुख बन्द गनु 

पदुछ; र मिक्षुणीहरूप्रति भिन्लुहरूढाई संधे मुख खोल्मे अधि- 
कार दिनु फुछ। . . .. 
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यो आठवटा नियममध्से कुने एडटा निग्रम पनि भिक्लुणीले 
उल्लंघन गनु हुत्न । उक्त आठ निय्रमप्रति आदर सत्कार भक्ति 
राखी जीवनभर पालन गन पदछ | 

आनन्द | प्रजापती गोौतमीले थी आठवंटा कठीन 
नियमहरू पालन गर्ने स्वीकार गठछिन भने तिनको निति 
प्रश्नज्या र उपसंपदा त्यही भयो। ” 

भगवान् बुद्धको यस््तो आज्ञा छुनी आयुध्मान आनन्द 
गोतमीकहाँ गई सबे वृतांस्त सुनाए | त्यस बेला गौसमोके 
भनिन-- “ आनन्द | सौन्दयको पूजारी कुने युबक तथा युबती 
छाई सुगन्धयुक्त फूलमाला दिदा जसरी आनन्द मानेर त्यश्नले 
दुवे हात थापी लिई गलोमा लछाउँछ अथवा जूरोको शोभा 
बढाउछ | त्यस्ते ती आठव्टा कठीन नियमहरू मे अत्यन्त गौरव 
आदरपृवक सहष शिरथापी लिल्छु। जौबनभर त्यखमध्ये छुने 
नियम पनि उल्लंघन नगरी पालन गनेछु । 

अनिपछि आयुष्मानू आनन्दले भगबानको अगिल्तिर 
गई “गोतमीडे ती आठवटा नियम आदरघपुवेक शिरभ्रापी 

लिइन्!' भनी बताए । यो कुरा छुनी 
शासनको भगवानले भने-- / आनन्द | स्त्रीजाति- 

अचिरस्थायी. छाई तथागतको शासनमा प्रश्नज्या प्राप्त 
नभएको भए यो अश्रष्ठ ब्रह्मचय्ये-शासन 

हजार वर्षसम्म चिर॒स्थायी हुने थियो | यस्॒ शाख्रनमा स्त्रीजाति- 
छाई प्रग्॒ज्या प्राप्त अएदेखिनू अब अचिरस्थायी हुने भयो। अब 
यो शासन पाँचसय बबसम्मलोई मात्र हुने भयो। आनन्द! 
जसरी लोग्नेमान्के नभएको खाढि स्वास्नीमान्के मात्रे भएकों 

' घरमा चोरले सजीलेसित . हक -यजे,- व्यस्टे-स्वप्स्नौसनन्ऐ 
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प्रत्रजित हुने स्थान भएको शासन अचिरस्थायी हुन्छ । 

४ आनन्द | किराढागेको धानको बोट जसरी चौँडे 
ढल्छ, व्यसरी ने स्वास्नीम सटे प्रत्रजित हुने स्थाव भणको शासन 
चाँडे नाश हुन्छ । 

४ आनन्द ! जसरी एघटा बलवान मानिसले पोखरीको 

पानी बाहिर नजावस भनी पोखरीफ़ों चारंतिर परखाल बनाइ- 

दिन्छ, व्यूसरी ने मेले भिक्षुगीहरुलाई जीवनभर उल्लंघन गन 
नहुने आठवटा कठीन नियमहरू बनाइदिएकों छु।” 

यस प्रकारले भिक्षुणी-संघ प्रतिस्थित हुनासाथ हजारोंको 
संख्यामा स्त्रीहरू ग्रहत्याग गरी प्रत्रजित भई शील समाधि 
पु्याई अहंत भए। 

एकदिन भिक्लुणो प्रजापती गोतमी आयुष्मान् आनन्द- 
कहाँ गई भनिन्-- “ भन््ते | भगवानसित एउटा बर माग्न 

चाहन्छु । भगवानूले भिक्षु र मिक्षुणीहरूको 
नमस्कार नगने. बीचमा परस्पर मानसूचक बन््दना गर्ने 

नियम बनाइदिनु भए शत्युत्तम हुने 
थियो। ” आननन्दले गोतमीले भनेकों कुरा भगवानछाई सुनाए 
पद्चि भगवानूले भने- “ आनन्द ! तथागतले स्त्रीजातिछाई 

वल्दुना गरनें तथा आसन्बाट उठी गोरब सत्कार गरी मान 
गने नियम कहिल्ये बनाउंदेन | दुराड्यात अन्य तीर्थकहरूको 
धरंविनिमयमा पनि स्त्रोजातिछाई मानसत्कार ब्दनादि ' 
गने चलन छैन भनेदेखिन् कसरी तथागतले यस््तों स्वाख्यात 
"३ क स्त्रीजातिछाई वन्दुना मानादि गे अनुमति 

न्छु | #ै/ 
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यति भनेपद्धि भगवान्ले त्यही कारणमा त्यही विषयमा 
भिल्लुबर्गलाई उपदेश गंदे सने- “ भिक्षुगण ! स्त्रीजातिछाई 
अभिवादन, अत्युप्रस्थान, अज्ञल्किम तथा मानसत्कारादि गनु 
परददन, जसले गढंछ त्यसछोई दुष्कृतापत्ति हुनेछ्ठ | *” 

फेरि एकदिन भिक्लुणो प्रजापती गौतमी भगवानकहाँ 
गई अभिवादन गरी यसरां प्रार्थना गरिन् - ४ भन्ते | मछाई 

तपाई ले यस््तो किसिमको एउटा संक्षिप्त 
तथागतकों धर्म धर्मोपदेश गनु होस् , जुन॒ धर्मापदेश 

घुनी म एक शून्यागारमा पुगी अप्रमादी 
हुन सकू । ” 

गोतसमीको अस्तों प्रार्थना सुनी भगवानले आज्ञा गरे - 
४ गोतमी | ज्जुन धमले वैराग बढाउनुको सद्ठा संयोग बढाईडँछ, 
जुन धर्मले असस्कार बढाउमुको सट्टा संस्कार बढाउँछ, जुन 
घर्मले छोभ, असन्तोष, जनाकोण र आलूस्य मात्रे बढाउँछ, 
त्यो धर्म “ न धर्म ने हो, न विनय ने हो, न तथागतको शासन ने 
हो ” भनो तिमोले निश्चय रूपले आन। जुन धमंले राग घटाउँ छ, 
जुन धमले वेराग, वियोग, असंस्कार, अछोभ, सनन््तोष, एकान्तता, 
वांय तथा सु-भरता बढाउछ, त्यो धर्म * धर्म हो, विनय हो/ 
तथागतको शासन हो ” भनी तिमीले निश्वय रूपले जानी 
विश्वास गर। ” 

तदूउपरान्त एकद्न कपिलवस्तुमा राजभवनमा एक्छे 
बसिरहेकी यशोधरादेवीको मनमा यस्तो बिचार उत्पन्न भयो-- 

बिल किट जलन हा5री 2५ ध मर, 

# न भिक्खवे मातुगामस्स, अभिवादनं, पच्चुपट्ठानं अज्जलीकम्मं, 
सामीचिकम्मं कातब्वं, यो करेय्य आपत्ति दुककटसस। ६ चुलवग्ग ) 
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“ भेरा स्वामी राजपाट जम्मे त्यागी बुद्ध हुनुभो | पुत्र राहुु 
पनि प्रग्नजित भएर गेसक्यो | राजभहल्मा 

यशोघराको... बसिरहनु भएकी सासू प्रजापती गौतमी 
प्रत्नज्या पनि सय्यों आइमाईहरूसहित प्रश्नजित 

हुन जानुभो । म मात्र एक्ले, यहाँ श्मसा: 
नमा बसे में बसी अभिमानी भई रहनु किन ! प्रत्नजित भएर 
जान पाए' भने छोराको मुख पनि सँधे देख्न पाइनेछ, भगवानूको 
दशन पनि प्रतिदिन प्राप्त हनेछ । ” 

यस्तो बिचार गरी विरक्त भई सप्यों परिचारिकाहरू 
स्लाथमा छिई यशोधरादेवी, भिपक्लुणी-आश्रममां गई, प्रश्नजित 
भइन्। प्रश्नजित भे सफेपद्ि उपाध्यायी र आचार्य्याहरूफो संगमा 
राहुल र भगवानूक़ो दशेन प्रतिदिन गन पाइने गरी श्रावस्तीमा 
गई बसिन्। 

यस पग्रकारले भगवान् बुद्धकों शासनमा भगवानका 
सकल परिवार म्रत्रजित भए | ज्ञात्याथेचर्य्या पूण गरी 
भगबानूछे बन्धुबग सबैछाई जन्म-मरणकों बन््धनबाट छुटकारा 
पाइने शान्त प्रणीतयुक्त निर्बाण पद श्राप्त गराए 



परिच्छेद सोहों 

पाँचों वर्षाकाछ वेशालीनगरकों कुटागार शाढामा 
व्यतीत गरिसकेपछि त्यहाँबाट शान्तिनायक अशरणका शरणा- 

गत महामुनि भगवान् बुद्ध छोकहित 
छेठॉदेखि एकाइसों. काय्य प्रारम्भ ग्दे नगर-नगर, ग्राम-आसम 

वर्षावाससम्प. भ्रमण गंदे; धर्मोपदेश गंदे छेठों वर्षाबास 
मंक्रुल नामक पर्वेतमा गएर बिताए। सख्रातों 

वर्षावास चाहि तावर्तिस देवलोकमा, आठों भग्गदेशको संसुर 
मारगिरि नगरको भेसकलछा नामक वनमा, नवों कौशाम्बी 
नगरको घोषिराममा, दूसों पारिलेय्यक वनमा, एघारों मग 
राज्यको दक्षिणगिरिको एकनाछा नामक ब्राह्मण-ग्राममा, बाच्हों 
वेरज्ना नगरमा, तेच्हों चालिय पर्वेतमा, चोधों श्रावस्ती नगरकों 
जेतवन विहारमा, पन्धों कपिलवस्तुकों निम्रोधाराममा, सोच्ों 
आलवक देशम!), सत्रों राजग्रहको वेणवनाराम विहारमा) 
अठारों चालिय पर्वतमा, उन्नाइसों पनि त्यहीं, बीसों पुनः राज- 
गृहमा ने व्यतीत गरी श्रावस्तीमा फर्क | एक्काइसों वर्षाकालछ चार्दि 
व्यहीं जेतवन महाविह्ारसा बिताएं। 

त्यस बेला श्रावस्ती नगरमा सास्हे धनो सेठ. एकजना' 
थिए। तिनको नांम मगार थियो। मगारकोी पूणंबधन सामक: 
एडटा छोरा पनि थिए। मगारले छोरा तरूनो भएपछि शाकेत् 

देशमा बस्ने धनख्य नाम. गरेका 
विशासा उपाधिका एकजना साहूकी छोरीसित उनको विवाह 

गरिदिए। विशाखा नाम. गरेक्ीं.तीं दुछूही., 
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भगबानकी उपासिका थिईन। उनी आपनो ब्राज्यू रुहू 
मेन्दकको घर अंगदेशमा भदिय नासक् नगरमा 5 ग्दाखिरि 

प्रथमबोर भगवान् बुद्धकों उपदेश सुनी सानवप ४ उ्मेरसा ने 

स्लोतापत्ति-फल प्राप्त गरी बुद्ध-शासनमा सुप्र न्न भेसकेकी 

भिद्न् 
एकदिन उपाशिका विशाखा पॉयसय रू श्ीहरूसहित 

एडटी सखीकहाँ निमन्त्रणामा गणको थिःन। स्यरहाधाट फकदा 
जेतवन-विहारस। गई भगवानको दशेन 

विशासकों.. गरेश माज्रे घर फकछु भःने विचार गरी 

विहरदान ज्ेतबनतिर लागिन् | बीच बाटोमा पुम्दा 

« समगवानको अगिल्तिर यस्तोी बहुमूल्य 

गहना छगाई जानु उचित पर्देन भनो गहना जम्मे फुकाली 

पोका पारी एडटी दासीलाई बोकाइन र साधारण वस्त्र छगाई 

विहारभित्र पसिन। भगवानझों रगिल्तिर पुगी सादर अभि- 

बादन गरी एक स्थानमा बसिन्। ४मोपदेश सुनि-बरि सकेपकि 

सुप्पिया आदि उपासिकाहरूसहित भिक्लहरूसित कुशल वर्ता 

सोध्दे हरेक आवासमा गई झुख दुःखको कुरा गरी धरत्तिर 

फर्किन्। बीचबाटोमा पुगेपलद्लि विशाखाएं दानीलित गइना 

सागिन् | 'आच्चे | गहनाको पोका. ते विश्यारेभी भिसेछु ।' भनी 

दासी मस्केर किशारतफ, दौडन खोजिन | अनि; पिशाखाले 

दासीछाइ रोकदे भनिन्-- दासी; त्यो गहना आनन्द भस््तेले. 

सव्थाएर राखिदिरास्तु भण्को रहेख भने लिएर नआ। 
बहाँलि छोइसक्तु भछकों, गहना संघलाई ने अपंण गदेछु ।” 

... दासीः हत्तरपत्त बगुईं मई देखेत, गटनाकों पोका आनन्द 

अन््तेरे देखी कसव्यों हो किन. छाउसा. भन्ी हिफाजतसाथ भरेंढ: 
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मसब्तिर सच्या) राखिफितका रहेछुनू। यो देखी दासी फकर 

गई तो करा विशा थाढाई भनी । अनि विशाखाले (यो गह- 

नाको पोका स्ययीं राखेर वहाँहरूकों कुने काम आउने होइन, 

बरू स्थो ।वा स॑ छाई प्रथोजन इुने कुने वस्तु किनीदिसु 
उचित होला ” भन््से बिचार गरो फेरि दासीछाई त्यो गहनाको 

पोका लिन पठाश्न् | 

गहनाको पोफा ह्थाइसकेपछि उपाशिकाले श्रावस्तीका 

सुनार तथा ज्वाहारीहरूछाई दाकक््न पठाई त्यसको मोछ राख्न 
छगाइन् । तिनीहरूले व्यसको मोर नौकरोड राखे | अनि एउडा 
समानिसलाई त्यो गहलाको पोका दिई श्रावस्ती नगरमा बेच्न 

पठाइन्। पर; स्यक्तिको मोर पर्ने गहना किल्ले त्यस नगरमा 
कुने धनी निश्केन। गहना चेचन नसकी फिर्ता ल्यायो। 
विशाखा आफेले नौकरोड तिरी त्यो गहना किनेर लिइन | 

व्यसपद्धि नोकरोड्ड दास बोकी उपासिका बिशाक्ना 
भगवान् वृद्धकर्दों गई निवेदन गरिनू--“भस्ते | मछे संघलाई 

परित्याग गरेको गहनाकों दाम यत्ति छ, ग्रहण गनु होस।” 

भगवानले आज्ञा गरे-- “विशाखा |! आजकछ यहाँ 

श्रोषस्तीमा भिश्रु रू घेरे छुन। यस नगरको पूर्वबेतिर एडटा विहं।र 
भए बेस हुनेछ । ” 

» हवस, म यस दामबाट विहारे बनाइदिन्छु।”-- 
भनो विशांखा फर्किन्। अनि विशाखाले श्रावस्तीको पूव॑तिर 
नोकरोड दाम तिरी विहार बनाउन एक टुक़ा जमीन फिमिन् । 
त्यहाँ तिनके, पाँच -पाँच सथ कोठा भणकां, दुइतल्ले एडटा 
विशाल विहार बनाउन रूगाइन् । 
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व्यसपछि, एकदिन भगवान् बुद्ध बिहान सबरे ध्यानमा 
"बसी लोकतर्फकी बिचार गरिरहेका थिए। त्यसबेरा भद्रिय 
नगरमा भद्दरिय ने नाम गरेका एकजना सोहको कुलमा उत्पन्न 
भएको छोरोको धर्मावबोध गने सकने शक्ति छ भन््ने कुरा 
भगवानले थाह पाए। यस्तो कुशल हेतु जानी भगवानूले मिश्षु- 
संघ साथमा छिई श्रावस्तीबांट प्रस्थान गरे | 

भगवान् श्रावस्तीबाट हिंडन आंटे भन््ने खबर सुनेर 

विशाखा. भगवानकहाँ दगुद गई भनिन-- भन््ते |! तपाई' 
अमणमा जान छाग्नु भएको हो कि ९ ” 

भगवानले भने-- “हो विशाखा | ” 
निश्चय ने भगवान् जान आटटेका हुन् भन्ने बुझी विशा- 

खाले भनिन्-- “ भन््ते | यतिका धन ख् गरी विहार बनाउन 
रागिरहेको छु; तपाई' जाबुभो भने यो काम कसरी पूर्ण 
होला ? बरू, कुने एडटा भिक्लुछाई नियुक्त गरी जानु भणएमा 
'उत्तम होलाकि | ” 

भगवानूले भने-- “ त्यसो भए कुने एकजना भिक्षुको 
पात्र मागी छिनू | ”? 

यद्यपि विशाखांको आयुष्मान् आनन्दप्मति विशेष भक्ति 
थियो, तापनि विहार बनाउने कामसा आयुष्मान् सौदूगल्या- 
यनको कद्धिद्ारा घेरे उपकार हुन सकते बुझी डनेको पात्र 
'मागिनू | उनले विशांखालछाई पात्र दिंदे भगवानको मुख हेरे । 
उत्तको आशय बुझी भगवानले भने-- “ मौद्गल्यायन ! 
आपफ्नों परिवारछाई छिई तिभी फर्क । ”? 

भगवानको,आज्ञा पाई आयुष्मान् मोद्गल्यायन आपफनो 

परिधारसहित भ्रावस्तीमा ने बसे। 
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भगवान् श्रावस्तीबाट प्रस्थान गरी नो मद्दीना जति दैश्ष 
भमण गरी आएीहरूठाई घधमंभमत-पान गराड दे पुनः श्रावस्तीसा 
ने करके । विशाखाद्वारा निर्मित बिहार पनि पूर्ण मैसकेको 
थियो । व्यसकारण डउपासिका विशाखाले भगवान् प्रमुख 
भिश्लुस्घलाई त्यस विहारमा वर्षावास गराई अत्यालंकारके 
महोत्सव मनाइन। चार महीनासम्म उत्खव गर्दा बिशालखाको 
अर्कों. नौकरोड धन ख भएको थियो। जमीन किन्दा नो 
करोड, विहार बनाउंदा नौकरोड, उत्सब गर्दा नौकरोड़, 
जम्सा सत्ताइसकरोड दाम खच गरी भगवान् प्रमुख भिकश्लु- 
संघछाई विशाखाले त्यो नवनिर्मित विह्ार दान गरिन्। बृव 
दिशातिर रह्ेको हुनाले त्यस विहारकों नाम पत्नि “ पूर्बाराम 
भन्ने रक्षो | 

विशाखाको त्यस नवनिर्मित विहारमा भगबानके 
वाइसों वर्धावास बिताए। चवालिसों बर्षाबाससम्म पनि भग- 
बान भावस्तीमा ने बसे । 

महाकारूणिक तथागत बुद्धले चबाीसबधेसम्म पराथ- 
चययों पालन गरी देशविदैश भमण गई वेबसहित खकरू 

मनुष्यहरूछाई अमतपान गराड दे हिडेका थिए। यति समय भिन्रमा 
उनको शासनमा, उनको त्रिविध तथा 

समर्थ भिच्तुग॒ण नवांग बुद्धशासन बुझेका, प्रन्थी-कारण 
फुकाउन सके सासथ्य भएका, विस्तत 

अयलाई संक्षिप्त र संक्षिप्त अथलाई विस्तत पारी स्देतुक-सप्रमा- 
णिक गरी बुकाउन सामथ्येभएका एकसेएक समथंबान् भिंक्षुइरू 
घेरे संख्यामा भए | उपांसिकाहरूमा पनि त्यस्ता साम्रध्य 

भणका स्त्रीहरूको संख्या कम भएन। 
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चिंर-राज्जहरूसा ८. ४० कौण्डस्थ महास्थविर, 
 अ्रल्लानानदरूमा श्रेष्ठ तारिक 7 कफथविर, २ ऋष्धि'नहरूसा 

अग्रगण्य प्रणानोद्गएवा रू मा पर ए थरिए । घुलड़. दहरूसमा 
श्रंष्ठ ऋश्यप मे तरह्यावि हा दिउिय उक्षु लाभ परेकाहरूमा 
अपग्रगण्य अनुरूद्ध महास्थापेर ने थिए! । उच्च कुलिनहरूमों त 
अ्प्रगण्ये भद्विय महास्थविर थिए । मधुर स्वरहरूसा अग्र 

लकुण्ठक भद्दिय महास्थविर, सिहनाद गनेहरूमा पि.डोछ भार- 
द्वाज महास्थविर अग्र थिए | घमेफथिकऋहरूमा पए महास्थबिर, 
संक्षिम करा बुकी विस्तार [वक उपदेश गनेहरूमा महाकात्यायन 
महास्थविर, मनोमय क्र लछाभोहरूसा चुल्लपन्थ महस्थविर 
ने अग्र थिए। अरूप ध्यानीहरूमा अग्र महापन्ध महाम्थवबिर, 
निक््लेश विहारीहरूमा श्रेष्ठ सुभूनि महास्थविर, जब्जलवासी- 

' ऋरूमा रेवत महास्थविर अग्रगण्य थिए। ध्यानीहरूमा अग्रगण्य 
कंखारेवत महास्थविर थिए। बीयेवानूहरूसा अ्रग्रगण्य सोणो 
कोलिवरिसो महास्थविर, कल्याण वार्ता गर्नहरूमा अग्र सोणो 

 'कुटिकण्णी महास्थविर, लाभीहरूमा अग्न सीबलि महास्थविर, 
'अद्धा धिकदरूसा अग्र बक्तली महास्थविर, शिक्षाकामीहरूमा 
अँग्र शहुल महास्थविर, श्रद्धाले अन्नजित भणकाहरूमा अग्र 
'रठेठपांछ महास्थविर; प्रतिभाण प्राप्त गरेकाशरूमा अग्र पंगीस 

' महास्थंविर, देवगगणहरूका मनपरेकाहरूना अग्म पिलिस्दगोच्छ 
अहास्थविर, तुरुन्त अभिज्ञाछाभीहरूसा अग्र बराहिय दारुचीरिय 
' महास्थप्रिर थिए। व्यक्त कथिकहरूमा श्रेष्ठ कृमारकाश्यव महा- 

' स्थबिर तथा प्रतिसंभिदा लाभीहरूसा श्रेष्ठ सहाकोदिठत महा- 
' स्थैत्रिर थिए। थी वाहेफ बहुशुतहरूसा, स्मृतिवोनृहरमा- बुध्दि 
वानहरूमा तथा उपस्थापकहरूमा अप्रगण्य खपननद महास्थविर ने 
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थिए। महापा- बार प्राप्त अएकाह रूमा अग्र उसुवेठ काश्यप महस्थ- 
विर तथा कुल्मसन्न कर्नाहिरूमा अग्र कालुदायि महास्थविर थिए। 
निरोगीहरुमा झग्न बयलुछ महास्थविर, पूर्वानुस्परिज्ञान भएका 
हरुमा अग्र सो भित महास्थविर तथा विनयघरहरूमा अग्रउपाहि 
महास्थविर [धए। यस ग्रकारले ब्ुष्द्शासन अन्तगंद घेरे सम०वान् 
मिक्षकुहरु मर । 

भिक्षुणीहरूसा पनि ::मसथ्वान् स्त्रोहरू कम थिएनन | 
प्रजापतो गोतमी चिरराज्रन्नहरूमा अग्र थिइन्। खेमा महास्थ- 
विसनी प्रज्ञावानूहरूसा अग्र, उप्पलकण्णा सहास्थविरनी 
क्ड्धिवानहरूमा अग्र, र पटाचारा महास्थविरनी क्िनिय- 

धरहरूमा अग्न थिइन् । धर्मकथिकहरूमा 
समर्थ अग्र धम्मदिन्ना महास्थविरनी तथा ध्यानी- 

भिदुणीगण हरूमसा अभ्न नन््दा महास्थबिरनी ने 
थिइन् । दिव्यचप्लु छभीहरूमों अग्र 

सकुछा महास्थविरनी थिइन्। भद्य कुण्डलकेशा महास्थबिरनी 
तुरुत्त अभिज्ञालाभ।:०गा अ्षत्र थि.न्। पर्वानुस्मृतिवानहरुमा 
अग्रगण्या त भद्दया का तन शक्तास्थविरनी ने थिद्रन्। भडां- 
कच्चाना &..!स्थविरः. , नऊ!भं हरुसा अग्र थिह्रन्। यी 
बाहेक सम भिक्षुणीहरू पय पाने बुद्ध-शासनभा घेरेँथिए। 

बु-शासनमा दाताहरुकी पनि ठूलो महत्व थियों। 
साहू अनाथपिण्डिकफों दानवय्ये महान् थियों। त्यस पेल्मका, 
सब्श्रष्ठ दानीहरूको नामावलोमा घनेको नामले प्रथम-स्थान॑ 

प्राप्त गरंको थियो। व्यसकारण उनेछाई 
सम दार्न: उपारकमा अग्र पनि भनिन्थ्यों। 

उपासकहरू.. यिन. बातटक उपासकदरूमा अरु पंनि 
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समर्थवानहरु थिए। चित्तगृहपति उपासक घधर्मकथिकहरुमा श्रोष्ट 
भिए। चतुसंग्रह वस्तु उपकार गर्नृहरुमा अग्न हत्थालबक उपास्रक 
तथा प्रणीत दान गर्नेहरूसा अग्रमहानाम शाक्य थिए | 
वेशाल्ली नगरमा बस्ने उग्ग गृहपति नामक उपासक प्रशस्त दान 
गर्नेहरुसा अग्नगण्य थिए। संघ उपस्थाकहरुमा अग्न उग्ग गृहपति 
तथा निश्चल प्रसन्न व्यक्तिहरुमा अग्र सूरबम्टठ थिए। व्यक्ति 
प्रख्नहरुमा अग्न जीवक वेद्य र विश्वासीहरुमा अग्र नकुछपिता 
आदि घेरे समथंवान उपासकहरु थिए। 

उपासिकाहरूमा पनि अग्रगण्या स्त्रीहुरू क्रम थिएनन। 
बिशाखा महोपासिकालाई दानकाय्यमा कसेले भेट्राउन सकेका 
थिएनन्। ब्लुष्जुत्तरा नामक उपाशिका बहुश्न तहरूमा श्रेष्ठ 

थिइन् । मंत्री साथीहरूमा महारानी 
समर्थ श्यामावती र ध्यानीहरूसा राजगृहका 

उपासिकाहरू सुमन नामक महाजनकी छोरी उत्तरा ने 
थिइन् | प्रणीत दानगर्नेहरुमा अग्र सप्पबासा 

कोलिय राजकमारी थिइन् । रोगी सेवा गर्नेहरूम। अग्र उपासिका 
सुप्पिया थिइन्। निम्चल प्रसन्नहरुमा कात्यायनी विश्वास्गीहरुमा 

अग्र नक्कछ माता; सुन्नु मात्रके प्रसन्न हुनेहरुसा अग्र कुररघर 
नामक देशमा रहेकी काछी उपासिका थिइन। 

यस प्रकोरले भगवान् बुद्धकों शासन तथा घमं-विनयम्ा 
एक से एक समथंवान् श्रेष्ठ सिक्ष॒ तथा भिक्षुणी, उपासक तथा 
उपासिकाहर भए | 
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प्रिच्छेद सत्रों 

भगवान् बुद्धां शासनघर भिक्षु, भिल्षुणी, उपासक 
तथा उपासिकाहरु तयार पारी संसारमा शान्ति-धर्म प्रचार 
गरी जेतवन-विहारमा चवालीसों वर्षाबास बिताए। त्यहाँबाट 
पनि ठाउ ठाउँमा धर्मोपदेश गे राजग्रहमा आई ग्रधकूट 

नामक पव॑तमा आएर आराम गरे | 
अपरिहानीय. त्यस बखतमा भगवानकों उमेर अस्सी- 
धर्मोपपेश. बष पुगिसकेको थियो। राजा अजातशत्रुले 

वज्जीहरुसित युद्ध-चोषणा गने कुरा 
सोचिरहेका थिए | भगवान् ग्रूधकूट पर्वेतमा आइपुगेका छन् 
भन्ने सुनेका अजातशजत्रढ्े वस्सकार नामक एकजना ब्राह्मणछाई 



[११४ ) 

भगवानकहाँ गई वज्जीहरूडी छुरा बुकेर आऊ भनी 
पठाए। त्यो ब्राह्मण पनि सगवान् भ्रण ठाउसा गई सादर 
प्रणाम गरी एडटा आसन ग्रहण गरी बसे। भगबानले त्यस 
ब्राह्णणबाट अजातशत्रुकी विचार-वृतान्त सुनिमकेपत्लि यस 
प्रकारले आज्ञा गरे-- “ ब्राह्मण | जबसम्म ती वज्जीहमले मंले 
केही दिनअगाडि सारनद चंत्यस्थानमा बताएका सातवटा 
अपरिहानीय धम पालन गरीरहनेछनू, तबसम्म उनीहरूकों 
परिहानी असम्भव छ, अर्थात् उनीहरुकोी कुने प्र+/रले हानी 
नोक्सानी हुनेकेन ।” 

यो कुरा सुनी वस्सकार ब्राह्मणले भने-- “ भगवन् | 
यी सातबटा नियममध्ये एडटाकों मात्र पालन गरिरहे परनि 
कुने प्रकारको हानी हुनेछेन भनेदेखिन् , सातेवटा नियम तिनी 
हरूले पालन गरिरहेका छुन् भने अब भन्सु के बाँकी रहा र ९” 

अर पिया क 5० 

१ अपरिहातीय धर्म:--- 

(१) आपसभा बराबर जम्मा भई एकत्रित हुनु। (२) सब 
एकगोल भई मिठ्तु, सबे एकेमतो भई उठने (उन्नति गन ),सबे मिलेर 
काम गर्नु | [३) प्रश्ञम्त गरी नराखेकोला£ प्रज्ञत नगगर्नु, प्रश्षतत गरिराखे- 
कोलाई नबिगान् तथा प्रज्ञत्त गरिराखेकों पूरामा वज्जीहरूकों धर्म 
(नीति) पान गर्ने। (४) आपूभनन्दा उमेरसा पाकाहरूकों सान- 
सत्कार गर्नु तथा उनीहुरूकी आज्ञा मान््नु। (५) भ्रन्यजनका स्व्रीहरूलाई 
तथा कन्याकुमारीटदुहलाई बलात्कार गरी हरण नगर । (६) पापना 

पृज्यस्थानमा तथा पूज्यहरूलाई पहिलेदेखिनू दिएर अएगो पूजादि 
दान दिनु। (७) अहते आदि धार्मिक श्रमशा आह्यगाहरु की राम्रोसित 
हेरबिचार गन । (दीघनिकाय) 
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यति भनी त्यो ब्राह्मण भ्गवानूछाई वबन्दना श्रदक्षिणा 
गरी फके | 

वस्सकार ब्राह्मण फर्किसकेपछि भगवानले आयुष्मान् 
आननन््दलाई भनी राजगृहमा रहेका सकछ सिश्षुबन्धुहरुछाई 
त्य्ाँ भेला गराए। सकल भिन्लुहरु जम्मा भइसकेपछि भगवान् 
सभागृहमा गईं घर्मासनमा बसी यस्तो आज्ञा गरे-- “मिक्ु- 
गण; जुन ब्रेलाराम्म तिमीहरुढे यो सातवटा अपरिहानीय धर्म 
राम्रोसित पालन गरेर वसिरहने छो, त्यस वेलासम्म तिमीहरू- 
को; वृद्धि (उन्नति ) बाहेक, अवृद्धि तथा परिहानी हुनेछेन । 

४ तो सातब॒टा अपरिहानीय धर्म यी ने हन-- 
( १ ) भिक्कुहर बराबर एकत्रित भई जम्प्ता हुनु। 
(२) सबे एकत्रित भई भेछा हुनु, सबे एकत्रित भई 

उठनु तथा सत्र एकगठ भई काम-कारवाईसा छाग्मु । 
(३ ) तथागतले प्रज्ञप्त नगरेकोलाई प्रज्नप्त नगनु ; प्रश्ञप 

गरिराखेको शिक्षा नियमलछाई नवबिगानु । तथा प्रज्ञप्तगगरिराखेका 
शिक्षा नियमको पालन गनु | 

( ४ ) तृष्णाको वशमा नपनु | 
(४ ) आफूभन्दा उमेरमा पाको भिक्ष॒हरुको गौरवादि 

मानसत्कार गनतु तथा उनीहरुले भने बमोजिम गनु। 
( ६ ) जंगलवासको अभिलाषा गनु । 

(७ ) स्मतिवानू भएर बस्तु, नआइसकेका शीलवान् 
सब्रह्मचारीहरुकों सुखकासना गनु । 

४ यी बाहेक अरु पति छव॒टा अपरिहानोय धर्म छुन्न:>८ 
(१) सन्रद्मवारोहरुठपर अग्राड़ि पदाड़ि जहाँ, -तहीं 

कायिक मेत्रीभाव राख्तु। 
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(२ ) सन्रह्मचारीहरुउपर वाचिसिक मेत्रीभाव राख्यु | 
(३ ) सन्रह्मचारीहरूठपर मानसिक मेत्रीभाव राख्तु | 
(४ ) धर्ममृवक छाभ भएको चतुप्रत्यय वस्तु सन्नह्मचारी- 

हरुमा बॉडिदिनु। 
(४ ) सन्रह्मचारीहरुसित समा नरुपले शोल-पालन गनु । 
(६ ) सन्नह्मरीहरुले जस्ते श्रष्ठोत्तम सम्यकरर्दाष्ट राखी 

बस्नु । 
यस प्रकारढे भगवोनले भिक्ष॒हरूलाई अनेक तरहूले 

अपरिहानीय धर्मापदेश गद “ शीलर भनेको यस्तों हनुपदेछ , 
खमाधी यस्तो हुनुपदंछ, प्रज्ञा भनेको यस्तों हो शीछका बृद्धि 
गढ़ छगेंमा समाधीको फल महान भणर ओऑउलछ। समाधी 
बद्धि गद छगेमा ग्ज्ञाकों फल महान् भण्र आउंछ र प्रज्ञा 

बुद्धि गंदे छगेमा चित्त आख्रवबाट मुक्त हुन्छ ।” भनी दया “बंक 
भिश्लुइरूलाई संभाइदिए । 

तस्यसको केही समयपल्चि भगवान् त्यहाबाट राजगृह र 
नालन्दको बीचमा रहेको अम्बढदिठक भामक बनमा गए । 

त्यहाँ पनि भगवानूले अनेकबिध शीछू, समाधी तथा 
प्रश्ञाको बारेमा भिक्लुहरुलाई उपदेश दिए। त्यहाँबाट भगवान् 
नारून्दमा पावारिकम्ब नामक वनसा गए । त्यहाँ पनि 
धर्मोपदेश गठें केही दिन बसी पाटलछिमरामतफें गए । त्यस 
प्राममा रहेका उपासक उपासिकाहरुछाई अमेक प्रकारले 
धर्मोपदेश गरी तिनीहरूलाई स्वर्ग र भोक्षकों बादों देखाइ- 
दिए | त्यहुंबाट उनी कोटी नामक गाउँसा पुगे। त्यहाँ पनि 
आय्येशीछादिको बारेमा उपदेश दिई केही दिन त्यहीं आराम 
छिई नादिक नामक गाउँमा गए | त्यहबाट ब्रेशाली नगरमा 



[११७ । 

पुगे । वैशाली नगरमा अम्बपालीको आम्रयनभा त्रसी भिक्षु- 
हरूलाई जम्मा गरी स्वृतिवान् मण्र रहनु ने बुद्धहमूको 
अनुशासन हो ” भनी सतिपटठ्ठानको उपदेश गरे। त्यहाँ केही 
दिन व्यतीत गरी घेरे भिक्षुहरू साथमा लिई त्यहाँबार वेलुब 
नामक गाउड मा गए। 

वेलुब-प्राममा पुगेपछि अनेक ऱकारले भिन्लुहरूकाई 
उपदेश दिवदे शास्ताले यस्तो आज्ञा गरे;--“सिक्षुगण ! वर्षाकाल 

आइपुग्यो | अब तिमीहरू पनि आफ्ना 
भगवानको आपफ्ना मित्रहरूकहाँ, चिन्हेजानेक'हरू- 

अन्तिम वर्षावास कहाँ तथा विश्वासीहरूकहाँ गई वर्षावास 
गने जाऊ। म चाहि यहीं वेलुव- ग्राममा 

ने वर्षावास गदंछु । 
भगवान्को आज्ञा मानी सकल भिश्लुहरू वेशाली नग- 

रको चारेतिर वर्षावास गने गए। भगवान् बुद्ध त्यहीं वेछुब॒मा 
ने वर्षाकाल बिताउन बसे | 

भगवानको पेंतालीसों तथा अन्तिम बर्षावास पनि यहीहो | 
वर्षाबास गरिरहेके अवस्थामा शाक्यमुनि भगवानूलछाई 

ठूछो रोग लछाग्यो । उनले सकछ पीडालछाई ध्यानबलले सहिरहे। 
आखिरमा शारारिक वेदनालाई ध्यान-बलने ने दमन गरी 
आपने वोय्येबलले रोग निको पारे। व्यसपद्धि एकदिन विहारको 

पद्धचिल्तिरी एडटा रूखमनि रहेको 
बुद्ध-शासनमा ओसनमा बसिरहेका थिए। (्यही ब्रेछा 
गुरूमुपि छेन. त्यहाँ आयुष्मान् आनन्द आई भगवान् 

विरामी हुदा, आफ्नो मनमा उत्पन्न 
भएको दुःख र शोकका कुराहरू भगवानूछाई बताए। भगवानको 
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अन्तिम उपदेश तधथों अववबाद सुनने अभिलापा उत्पन्न भपको 
कुरापनि सने। अनि महाक्रारूणिक त्रेोकाचार्य्य भगवानूले 
आनन्द स्थविरलाई आमन्त्रण गंदे यस्तो आज्ञा गरें-- 

“४ आनन्द |! अब मसित तिमीहरूले पाउनु पन केही 
बाँकि रहेन | धर्मको विपयमा मसित गुरूसुपष्ठि भएको होइन* 
मेले अताउसु पर्न कुराहरू जम्मे बताइसकेकों छु। अब मेरो 
डमेर पनि अस्पोवषेकी भैसकेको छ। बूढ़ों मेंसकेकों छु। भेरो 
शरीर जोीण शेसकेकों छू । पुरानो थोत्रो गाडा जस्तो भेसकेको 
छु। त्यसों हो तापनि, «ानरूद, जुन "छा तथागत (सं) 
समापत्ति ध्यानमा बस्छनु , व्थजाछा उनको (मेरो , शरीरमा 
कुने प्रकोरकों दुःखको अनुभव हुदन | तस्मात, आनन्द | अनस्य 
शरण भई, आफ्नों द्वीप आफे भई, आफ्नो शरण पनि आफे 
भई बस्ने कोशिश गर। धर्म द्वीप, धरम शरण भणर बस्ने यत्न 
गर | अन्य शरण भणर बसते प्रयत्न नगर | ” 

एकदिन बिहान सबेरे पात्र चीवर धारण गरी वैशाली 
नगरमा भिक्षाटन गरी भोजन गरिसकेपछि आनन्द स्थविरछाई 
साथमा लिई दिनकोी समय व्यतीत गने भगवान चापाहू 
नामक वनसा गए । त्यहाँ भगवानले आनन्द स्थविरलाई 
४ आनन्द ! इच्छा गरे भने तथागतहरू क्रृद्धिबलद्वारा कह्पान्त- 
सम्म पनि बाँचन सक्दछन् |” भनी तीन-तीन पटकसम्म आज्ञा 
गर्दा पनि आनन्द स्थविरले ४ त्यसोभार भन््ते ! कल्पान्तसम्म 
रहनुह्दोस त” सनी प्रार्थना गने सकेका होइनन | त्यसपकि 
भगवानले “ समयलाई बुझ ” सनी आज्ञा गरेपछि आनन्द 

काटकर किक. फनंत सत५ पक बल पक री चलन कर अटकि. हं.. चुरीकों का कर चहल मिड्ायक्र चिका कला पेड पडा जैकी बेफ़ट पक किक भिएक “सुरली बेड पिंक 

# नत्थानन्द, तथागतस्स अम्मेसु आचरियमुट्ठि | --(दीघनिकाय ) 
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स्थविरले भागबोसूलाई बन्दना गरी त्यहींको एडटा रूखमतनि 

गएर बसे । 
आनर्द गगको एक छिनपछि वशवत्ती मार आई 

भगवानूलछाई प्राप्ना गरे-- “ सस्ते | चाँडे महापरिनिर्वाण 
हुनुहोसू ! ” यसरी अ एर मारलछे भगवानूछाई थस्तो भनेको 

यसपटक मात्रे होइन। अगाडि पनि थेरे 
मारकों आर्थशा पटक 'मारले महापरिनिर्वाणको निति 

प्राथना गने आएका थिए। त्यस बेला 
मारले भगवानबाट यस प्रह्मारकों छत्तर पाएका थिए- “ हे 
मार ! जुन वेदा तम्म सेरों शासनम्व धर्म बुकेका, धमंधर तथा 
शासनवर भिल्लु, मभिक्षुणी, डउपासक तथा डपासिकाहरू 
एक-से-एक समयवान् हुदेनन् , त्यस बेलासम्म म परिनिर्वाण 
हुदिन। 

व्यसकारण अब स्थो मार आई प्रा्थना गने थाले - 
४ भन््ते | तपाईको शासनमा एक-से-एक समथवान भिक्नु 
भिल्लुगी, उपासक तथा उपासिकादरू भेसके । अब चाँड 
परिनिर्वाण हुनुह्दोस। ” 

स्यसपद्धि, मारको प्रार्थना पनि भणएको तथा पहिके पनि 
उनलछाई वचन दिदेराखिसकेक्रों हुनाके, फेरि कल्पान्तसम्म 
बस्नकाई पनि कमेले प्राथना नगरेको हुनाके, भगवान् तथागतले 
मारलाई आज्ञा गरे-- “ आजको तीनमहीनापल्चि तथागत 
( मे ) परिनिर्वाण हुनेछ । ” यस प्रकोरले मारछाई महाप्ररिनि* 
बाण हुने बचने दिई भगवानले आयुसंस्कार छाडिदिए। त्यस 
बेंखतमा अति भयानक तरीकाले भूकंप भयो। 
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भूकम्प भणको देखी आनन्द स्थविर, के कारणले भूकम्प 
भयो भनी, भगवान् बसेको स्थानसा गई भूमिकम्पको कारण 
सोधे | भगवानले यसरी आज्ञा गरे - “आनन्द ! भूमिकम्प 

हुने कारण आठवटा छन्। के के भने, 
आनन्द स्थविरकों (१) यो महापृथ्वी पानीसाथि प्रति- 

प्राथना स्थित भेरहेकी छ । पानी हावामाथि 
प्रतिस्थित छ । हावा ओकाशस्थ छ। 

व्यस्ती समय आउ छ, जुन समयमा वेस्सरी हूरी आई पानी 
चलन थाल्दछ, पानी चलेपलछि भमूमिकम्प हुन थाल्दछ । 

(२) कद्धिवान् श्रमण ब्राह्मण अथवा देवताहरूले पनि 
भूकम्प गराउन सक्दछन । 

(३ ) बोधिसत्व तुषित छोकबाद वर्ली स्मतिपृवक मातृ- 
गर्भसा प्रवेश गन समयमा पनि भूकम्प हुन्छ । 

(४ ) बोधिसत्व मातृगभबाट स्मृतिपृवक निस्कने समयमा 
पनि भूकम्प हुन्छ । 

( ५ ) तथागतलछाई सम्यकसम्बोधिज्ञान अवबोध हुने 
बेलामा पनि भूकम्प हुन्छ । 

(६ ) तथागतले अनुत्तर धर्मंचक्त चछाउने बखतमा पनि 
भूमिकम्प हुन्छ । 

(७ ) तथागतले स्मृतिएवक आपनो आयु संस्कार छोड़ते 
बखतमा पनि भूकम्प हुन्ल । 

( ८ ) तथागत अनुपादिशेष महापरिनिर्षाण हुने बख- 
तमा पनि भूकम्प हुन्छ । | 

आनन्द, यी आठ कारणले लोकमा भूकंप हुन्छ । यीभध्ये 
यो चाहि भूकंप तथागतले ( मैढे ) आफ्नो आयु संस्कार 
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स्मृतिपूवक छोडेकोले भएको हो । आजको तीन महदीनापंद्ि 
मेरो परिनिर्वाण हुनेल ।” 

भगवानको यस्तो कुरा घुनी आनन्द स्थविरले भगवान- 
छाई कल्पान्तसम्म रहनुहोस् भनी प्राथना गरे। अब पद्ि 
परिसक्यो भनी भगवानले स्वीकार गरेनन् | आनन्द स्थबिरल्े 
अश्र मुखी भई दुःख मानेको देखी भगवानले उनढछाई अनेक 
प्रकारले संयोग र वियोगको उपदेश दिईं बोध गराए। 

तद्उपरान्त भ्रगवान् कुटागार शाढामा गई आनन्द 
स्थविरछाई भनी वेशाढ्ली नगरमा रहेका सकल भिक्षुहरुढाई 
जम्मा गराउन छूगाए। अनि तिनीहरूढाई आफूकछे अवबोध 
गरिराखेको चारवटा सतिपट्ठान, सम्यगुप्रधान; चारबटा शक्ृदि- 
पाद, पज्चेन्द्रिय, पश्चबलछ, सप्तबोध्यज्ञ तथा आरय्यांशाकज्निक 

मार्गादि ज्ञान-गुण-धर्मको उपदेश दिदे भगवानके भले-- 
४ भिक्षुगण ! संस्कार भनेको चीज नित्य कहिल्य हुदेन | यसको 
स्वभावे विनाश तथा अनित्य हुनु हो। त्यसकारण, भिक्लुगण, 
तिमीहरू अप्रमादी होऊ, कुने कुरामा नभूली गुण धम्म संपादन 
गद आफ्नो जीवन सुधाने कोशिश गर ! आजको तीन मही 

नापछि तथागतक्को ( मेरो ) परिनिर्षाण हुनेछ।” 

यसतो अवबाद दिशिसकेपद्धि भगवानले फेरि आश्चा 
गरे-- “म बूढो भैसकेको छु। मेरो आयु पनि अब-घेरे छेन | 
तिमीहरूसित छुट्टिने बेछा' नम्जीके' आइसकेको छ!। प्रमादराई 
छाडी तिमीहरू शीछबान् होऊ, स्मृतिवान' होऊं। सुसमाहित 
भई चिंत्तको' रक्षा गर्ने प्रक्म गर' । जसलेंअप्रेमांदी भई 



| १२५२ ) 

विनय-धर्ममा छागी जन्म मरण्को दुःखबाट छुटकारा पाउ हे, 

व्ययी यस संसारको दुःखको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ ।*” 

विशिशकिककविफकककलकककककककककककककककक दीपक कक कक जल चचभअ 
# “ परिपककों वयो मस््हं परित्त मम जीवितं । 

पहाय वो गमिस्सांमि कतम्मे सरणमत्तनों ॥ 
अप्पमत्तो सतिमन्तों सुसीला होथ भिक््खवे । 
सुसमाहितसरुप्पो सचित्तमनुरक्खथ ॥| 
जो दमस्मि धम्म विनये अप्पमत्तों विहेश्सति । 

प्ह्यय मातिसंसार दुक््सस्प्त्त्॑ करिस्सति ॥ (दीघनिकाय) 



परिच्छेद अठठारों 

भगवधन बुद्ध परिनिर्वाप्त भएर जाने भए भन्ने समाचार 
मिल्लुणी-आश्यममा पति पुंग्यो। यो खबर सुनेका प्रजापती 
गोतमी हृत्तरप्पत्त दौड़दे गई आफू पनि परिनिर्वाण हुने ईच्छा 

भगवानको समक्ष प्रकट गरिन् | भगबानक़े 
प्रजापती गौतमी . यिनी पनि अब एकसय बीस व पुगिहा- 

.. र लिन् भनी परिनिर्वाण्को वचन दिए | अभि 
यशोधरा देवीकोी महास्थविरनी गौतमी अनेक क्रृद्धि 
परिनिर्वाण प्रातिदाय्य॑ देखाउँ दे परिनिर्षाण . भएर 

गइन् । त्यसपदि महास्थविरनी यशोपरा 
देवी पनि अपराध क्षमता मागी भगवानको वचन हढिईं नाना 
ग्रकारले क्रृद्धि ग्राविहाय्य देख/उ दे परिनिर्वाण भएर गइनू। 

एकदिन, बिहान सबेरे देवाधिदेव शाक्यमुनीन्द्र, 
भगवान् बुद्ध पत्र चीवर धारण गरी वेशाली नगरमा भिक्षाटन 
गने गए । त्यस बेला आनन्द स्थविरंठाई “यो तथागतको 
अन्तिम अवछोक हो ” भनी आज्ञा गरी नगर अवछोकन गदर 
भण्ड नामक गाडमा पनि गए। त्यहाँबाट भोग नामक नगरमा 

आनन्दू-चेत्यस्थानमा गए । त्यहाँ भिक्ष- 
तथागतकों धर्म॑ गणइरूढाईं भेछा गरी यस्तो आज्ञा 

भन्देमा गरे-- “ मिश्षगण। कुने भिश्लुले पनि 
स्वीकार नगनू._ यो तथागतको धर्म हो, यो तथाग्तको . 

.__ बिनय हां; यो मेले तथागतबाटे सुनेकोहु? क् 
भनन््देैमा तिमीहरूले बैल्यसलाई तुरुन्त प्रशंसा अंधवा निनन््दृत 
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नगनू । पहिले त्यस कुराछाई सूत्रबिनयादि धर्ममा मिलाई द्वेनू, 
यदि मिलने रहेल्ल भने “ यो निश्चय फ्रनि तथारतकों घमम तथा 
उपदेश हो” भनी स्वीकार गनू । यदि मिलने रहेनछ भने “निश्चय 
पनि यो तथागतको उपदेश होइन ” भनी त्यसछाई स्थागिदिनू ! 

८ स्यस्ते, फलानो स्थानमा बस्ने महासंघलके भनेका, 
फरानों स्थानमा बस्ने धमंघर स्थविरहरूढे भनेका, फढलानो 
'स्थानमा बस्ने विनयधरहरूके भनेका भनी जिद्दी गरे तापनि 
तुरन्ते त्वस कुराछाई प्रशंसा अथवा निन््द्ा नगरी त्यस कुरा 
तश्षा उपदैशछाई सूत्रविनयादि धममा मिलाउँदा मिल्दछ भने 
८ निश्चय पनि यो तथागतको धम हो, विनय हो ” भनी स्वीकार 
गरी ग्रहण गनू; यदि सिल्देन भने "यो त तथागतकों धम 
होइन, विनय होइन ” भनी त्याग गनू |” 

भगवान् बुद्ध केही दिन त्यहीं बसी भिश्लुहरूलाई शील 
समाधि तथा प्रज्ञाको उपदेश दिशुरहे । त्यसपकढ्कि पावा 
नोमक नगरतफ अ्रस्थान गरे। त्यहाँ उनी चुन्द नामक नकर्मी 

पुत्रको आम्रवनमा गएर बसे। भगवान् 
भगवानकी बुद्ध त्यहाँ आएका छनू भन्मे खबर 

अन्तिम भोजन सुनी चुन्दू-नकर्मीपुत्रले भगवान् श्रमुख 
द सकल भिश्ठु संघछाई प्रणीताकारपुवेक 
भोजनदान दिए। भगवान्को अन्तिम भोजन यही शिग्यो। 

त्यस आम्रवनबाट पनि भगवान् ककुध नामक नदीको 
तिरमा पुगी स्नान गरे। त्यहाँबाट पनि हिरण्यन्दी पारी 
स्थित कुशीनगरमा पुगे। त्यहाँ मढ्छ राजाहरूका उपवर्तन 
नामक शाल्ोद्यान एड़टा थियो । त्यस उद्यानमा दुड्ढा 
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शाल-ब॒क्षको बीचमा, आनन्द स्थविरछाई भनी, एडटा आसन 
बनाउन छूगाए। त्यल आसनमा, उत्तरतफ सिरान गरी, भग- 
वान् सिंहश्य्या गरी शयन गरे | 

त्यस मुहृतमा ब्रह्मादि अनेक देवगणले भगवान् बुद्ध- 
छाई सुगन्धयुक्त पुष्प तथा दिव्यअञत्तरद्वारा पूजा गने आए। 

आनन्द स्थविरकाई डाकी भगवानले यस्तो आज्ञा 
गरे--“ आनन्द ! सुगन्धयुक्त दिव्य पुष्प धूपादिले पूजा गर्देमा 
तथागनलाई खत्कार, गौरव, मान तथा पूजा गरेको ठहरिंदेन। 
आनन्द ! जुन भिक्षु अभवा भिल्षुणीढ़े तथा उपासक अथवा 
उपासिकाले धमंछाई आदर राखी, तदनुसार अभ्यास गरा 
धर्मान”रण गदुंछ, त्यसले तथागतढछाई सत्कार गरेको, मान 
गरे 05 गोरब गरेको तथा परमोत्तम पूजा सामाग्रीले पूजा 
गरेको उहदेद । 

त्यस समयमा अर्थात् भसगवानुको अन्त्यावस्थामा त्यहा 
महात्रम्दादि अनेक देवगण जम्मा भेरहेकोँ थिए। तिनीहरू- 

मध्य कोही भगवानको अन्त्य आइपुग्यो 
दर्शनीय चार स्थान सनी नानो तरहले विलाप्र गरिरहेका 

थिए। आग्यज्ञान छाभी कोही देवता- 
हरू सकल संस्कार अनित्य हो. संस्कारित वस्तु सदा 
नित्य भएर रहंदेन |” भनी धम्मसं॑वेग प्राप्त गरेर बसिरहेका 
थिए | 

व्यस अन्त्य अब्स्थामा भगवानले आनन्द स्थविरकाई 
भने--“आनन्द | यी चार्वटा स्थान-- बुद्ध जन्मेको स्थान्नः 
छुम्बिनी, बुद्धत्व प्राप्त गरेको स्थान बुद्धयया, धमचक्त चढ़ा- 
एको स्थान ऋषिपतन (:सारनाथ » महापरित्तिक्प़रः भणकोः 
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स्थान कुशीनगर -- दशनीय छनू्। ती स्थानहरूकों दशेनले 
श्रद्धाल जनलाई रागेग उत्पन्न भई श्रद्धा र शक्ति छाभ भई 
अति पुण्य प्राप्त हुनेछ ।” 

व्यसे चेला आनन्द महास्थविरले स्त्रीहरूसित करस्तों 
(ः (१ ( रा 

व्यवहार गनु पत्ु भनी विन्ती गरे। सुख नहेनु, मुख देन 
पर्न अवस्थामा कुरा नगनु; कुरा गनु 

सीहरूमितकों.. पने अवस्थामा स्मतिलाई सह्याली होश 
व्यवहार राखेर बस्तु भनी भगवानूले उत्तर दिए। 

भगवान्ले फेरि आनन्द स्थविरठाई सम्बोधन गढे 
आज्ञा गरे-- “ आनन्द | स्तृप बनाउन योग्य अस्थिघातु 
चारवटा छन् - तथागतहरूका अस्थिधातु स्तृप बनाउन योग्य 

छन्ः प्रत्येक बुद्धहरूका अस्थिधातु स्तुप 
स्तूप बनाउन योस्यथ बनाउन योग्य छन्, अहँतहरूका अस्थि- 

अस्थिधातु धातु स्तूप बनाइत योग्य छन्, चक्रवतों 
राजाहरूका अस्थिवातु स्तृूप बनाउन योग्य 

ठन्। यी चार प्रकारका अस्थिधातु स्तृप बनाउन योग्य छन् | 
जुन स्तृपहरू देखेर * यो तथागतको स्तृप हो, यो बुद्धको स्तृप 
हो, यो अहंतको स्तृप हो, यो चक्रवर्गी राजाको स्तृप हो! भनी 
श्रद्धालु ध्यक्तिहरले आफ्नो चित्तलाई प्रसन्न पारी श्रद्धा भक्ति 
उत्पन्न गरी कुशल चेतना श्राप्त गढ़ पुण्यद्धा गन सकक््छन् ! 

आनन्द स्थविर भगवान् परिनिर्षाण भएर जान आँटे 
भनी सादे दुःखित हुँदे दुबे हयात आफ्नो टाउकरोमा राखी 
एडटा कुनासा गईं रोईरहे। यो वेखेर आनन्द स्थविरकाई 
छाकी भगबानूके धर्मोपरेश म-- ४ आनन्द न रोऊ; 



आनन्द स्थविरिको  धेग्य गर ! जुनसुके वस्तु पनि एक- 
विलाप दिन विनाश भई वियोग हुन्छ भनी मेले 

तिमीलाई भनेको थिइन ? यस संसारका 
प्राणीहरू सबेले एकदिन मने पदछ | संसारे अनित्य छ भनी तिमीलछे 
कसरी नबुझेको ? रूने किन, धेय्ये राख | तिमी साच्हे भाग्य- 
मानी छो, भगवानको उपस्थाक हो, दीघकालसम्म भगवानको 
मनछाई सन््तोष पारी सेवा गरेका छो | तिभी पनि दुःखबाट 
चाँडे मुक्त हुनेद्लों।” 

त्यस समयमा कुशीनगरमा सुभद्र नाम गरेका एकजना 
पारत्राजक थिए। भगवान् आज परिनिर्वाण भएर जान आँटे 
भन्ने खबर सुनी ' बुद्ध भनेका अत्यन्त दुरूभ हुन्छन् भनी मेरा 
गुरुजनहरू भनन््दछन ” भनी दोड़दे भगवान् भएको स्थानमा 
गए । तर, आनन्द स्थविरले अन्तिम वेलामा कष्ट दिनु उचित 
पदन भनी त्यस सुभद्रछाई भगवान्सित भेटन दिएनन्। 

अनि भगवानले यो कुरा थाह पाई ओननन्द स्थविरलाई 
डाकी यस्तो आज्ञा गरे-- “आनन्द | संसारमा बुद्ध भर्नेका 
दुरूम हुन्छन्। त्यस्ता दुलंभ बुद्धकों दशन गेनें, तथा डनी- 
सित कुरा गर्ने समय अलिकति मात्रे बाँकी छ। केही समय- 

पछि तभ्ागतकों दशन पाइने छेन। 
अन्तिम श्रावक त्यसकारण सुभद्रलाई-यहाँ पठाऊ। उनी 

भगवानलाई कष्ट दिने नियतले आएका 
होइनन, धर्म बुमतन भनी आएका हुनू” |. 

भगवानको आज्ञा सुनां आनन्द स्थविरके उनछाई 
भगवोनछेठ छगिदिए। उनी पर्नि भगवानछाई सादर प्रणाम 

गरी अगिल्तिर बसें। अनि उनके यगसरी प्रश्न गरै--/ भक्त || 
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सबेले आफ्नो सम्प्रदाय श्रेष्ठ भनी भमनन््दछन् | यो कुरा ठीक 
हो कि बेठीक ९” 

भगवानले भने -“सुभद्र | तिम्रो यो प्रश्नककों जवाफ दिने 
बेछा यो होइन | तर, तिमीछाई म धर्मापदेश गदेछु, सुन।” 

यति भनी भगवान् बुद्धले निम्न उपदेश दिए, 
४ सुभद्र | ज्ञुन धर्मेबनयमा आर्य्याप्रांगक मार्ग छेन; 

त्यस धर्मविनयम! श्रमणहरू परनि हु दैनन्। जुन धर्मांवनयमा 
अर््याष्टांगिक मार्ग हुन्छ, त्यस धर्मचिनयमा श्रमणह्ररू पनि 
हुन्डन् । सुभद्र | भिश्लुदररूले राम्ररी धर्माचरण गरेर बसे भने 
यस छोकमा अहतद्ररू व्रिछाउने छैनन् ।” 

यो धर्मोपदेश सुनी सुभद्र परिक्राजक अर्हत् भए। अत 
भेसकेपछि भगवान्सित प्रब्रज्या र उपसम्पदा मारिलिई भग- 
वानसिते परिनिर्षाण भएर गए | भ्रगवोनको अन्तिम श्रावक् 
तथां भग़वानूसित परिनिर्वाण भएर जाने श्रावक यी आयु- 
प्मान सुभद्र हुन्। 

सुभव्रकाई उपदेश द्हिसकेपछि भसगवानद्े आनस््य् 
स्थविरदाई डाकी यस्तो आज्ञा गरे--४ आनन्द | निर्वाण भेस*- 

केपछि तिमीहरूकी मनमा ' अब उपदेश 
धर्म ने दिने गुरु भएन; आष हाम्रा शास्ता 

शास्ता हुनु॒ छेनन् ” भन्ने भावना पर सकदछ | तर 
आनन्द, त्यस्तो मनसा छिमु हुम्न । 

अनन्द [ जुन पमम र वितय मेले तिमीहरुलाई देशना यरी' प्रश्नाति 
गरिरालेको छु, त्यही घर्म र किविय, मे न्ेसकेपदि, तिमीह्रुको 
गास्ता इतोबर ।” 
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भगवानले फेरि भने -- “ आनन्द | आजकछ जसरी 
भिक्लुइरू परस्पर आपसभा कुरा गर्दा 'शाबुसो' भनी संबोधन 
गऊुन् , से नभएपरथ्चि त्यत॒रों ने संबोधन +.र| कुरा नगनू । 
यस बेला आफूभन्दा ठूलालाई' आयुप्मान अथवा “ भस्ते ! 
भनी संबोधन गनूं र आफूभन्दा सानाढाई “ आवुसो ? भन््नू ! 
मिश्लृहरूको मनमभा कुने कुराको शंदेह बांकी छ भने अहिलेसम्म 
समय छ, तथागतसिन सोध्नू | ” 

त्यस समयमा त्यहाँ उपस्थित त्यतिका भिक्लुहरूमध्ये 
कसेको मनमा पनि बुद्ध, धमे, संघ तथा शिक्षकों बारेमा कुने 

प्रकारको शंदेह नरहेकों हुनाढे महास्थ- 
अन्तिम उपदेश  घिर आनन्दके भगवानूछाई बिन्ति 

गरे--“ भगवन् | यस परिषद््मा शंका 
एकः सिक्षहरू केही छेनन् , सबे सप्रसन्न छन् 

अनि भगवान्ले भिक्षहरूठाई संबोधन गरी भने-- 
४ सिक्षगण | संस्कार जम्मे अनित्य भन्ने बुझी अप्रमादी भई 
राप्नरो स्मृति राखी गुण-धर्म संपादन गरिलिने प्रयत्न गर !” 
भगवान् बुद्धको यही वाक्य अन्तिम उपदेश भयो। 

तदनन्तर भगवान् प्रथम ध्यानमा बसे | त्यसपद्चि क्रमे 
सित द्वितीय ध्यानमा; ततीय ध्यानमा, तथा चतुर्थ ध्यानमा बसे । 
चतुर्थ ध्यानपद्चि आकाशानन्त्यायतन भन््ते अरुपी ध्यानमा 

बसे । त्यसपद्धि अकिश्वन्यायतनम भन््तने 
ग्रह्परिनिर्वाए अरुपी ध्यानमा बसे । अनि नेवसंक्ञाना- 

संज्ञायतनन नामक अरुपी अ्ञासमा 
बसे | व्यसपद्धि निरोधसमापत्तिमा बसे । तदनन््तर, फैरि 
क्रमेसित प्रथम ध्यानसम्म ब्छें। फेरि, प्रथम ध्या>५।८ क्रमेखित 
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चतुर्थ ध्यानसम्भ पुगे। अनि त्यस्र ध्यानबाटे मद्दापरिनिर्षाण भए। 
,. ,पुस प्रकारके, महाकरूणिक तथागत ख्रम्यगसंबुद्ध, अस्सी- 

जप संपूर्ण भएके दिन, वेशाख-पूर्णिमाको रात्रीकों तुतीय 
पदइरमा, खकरू अंस्कारको अनित्य भाव देखाई, आपफू रवरय॑ 
निदशेन भई, अनुपादिशेष मदापरिनिर्बाण भएर गए। त्यस 
बखतमा त्यहाँ अति भयानक महाभूकंप पनि भएको थियो। 



[ पंईयम खण्ड | 

परिच्छेद उन्नाइसों. 

आयुष्मान अलुरुद्धे, आगयुष्मान् आननन्दको आज्ञा 

छिई। कुशीनगरका राजाहरूकहोँ भगवान् परिनिर्वाण भंणको 

समाचार भन्न पठाए। तिनीहरू सबे त्यहाँ उपस्थित भई, नगर 

सचे ध्वजा पताकादिके सिंगांरी, तूयेनाद 

आदहनोत्सप.. गराजनकगाई सगवानेकाः मृतवैंद 'सगरभर्रे 

घुमाई, जात्रा गरी; नाना सुगन्धित धृप 

बुष्क्नदिक्ेंश पूजा. गरी सातदिमसम्म आदहनोत्सव मस्चाइरहे 

्क्षपक्ति ममबशमका मलवेहनगरकों! पूव ठोकॉबाटस्तकरवाहिर 

तय :मुझटलमब्सः भलतें। मंत्ऊराजाहरको पूजनीय, स्थानमत 
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ल्याए त्यहाँ चिता बनाई चक्रतती राजाहरू गे मृतदेदलाई में; 
सय्यों थान सेतो. कपडाछे; भगवानकों मतदेदलाई, बेरी 
चितामा राखे | 

त्यसे वेछा महाक्राश्यप महास्थविर पॉचसय भिक्षुगण- 
सहित कुशीनगरबाट पावा नगरतिर आइरहेका शिए। एउ्टो 

रूवसनि विश्राम गरिग्रेका बखतमा 
महाकाश्यप स्थविरक्री आजीवक एकजना बाटोमा आइरहेकों 

कुशीनगर गन देखी महाक्राश्यपले उनीसित सोधे--- 
“ आबु्ो | तथागतलाई चिन्हेंका छो ? 

चिन्हेका छो भमने अचेल वहाँ फहाँ रहलु भणकों छ, थाह छ ९” 
४ तथागनछाई मेले चिम्हेशोः छु | बहाँ मलछराजाहरूकों 

शालोद्यानमा परिनिर्वाण हुए भणक्रो आज सानदिन भैसक्यों | 
म तव्यही आदहनोत्मव हरर देवनाहरूले वष्टि गरेकों फ़ूड एडटा 
पनि लिएर आएको छु। " भनी आफ्नो हातसा भणको सन्दार 
फूल देखाए। यो कुरा सुन्नासाथ आखब क्षय नरभैनकेका सिश्नु- 
हरू त्यहीं बाटमा मूछित हु दे रून थाले। आख्नत्र क्षय मैसकेका 
भिक्षुहुरू ' सकछ संस्कार अनित्य हो ” मनी धर्म विनय संझेर 
त्यसे बसिरहे। द 

उता कुशीनगर-मुकुटबन्धन स्थानमा मल्र रॉजाहरू 
सबे मिली चितामा अग्नि हाले। तर आगो बलेन। अनेक 
उपाय गर्दा पनि चितासा आगो बालल्ने सकेनन्। सकल नरना- 

रीले आश्चथ अद्भुत माने। सबे गएर 
चितागा आयुष्यान् अनुरुद्धसित यसकों कारण 
अग्नि बलेन सोधे। आयुष्मान् महाकाश्यप आइरहेका 

छुनू , उनी आएर भगषानकों श्रीत्रणसा 
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शीरले वन्दनों नगरेसम्म आगो बल्देन भनी आयुष्मान् अनुरू- 
द्ले जवाफ दिए । 

महाकाश्यप महास्थविर पनि भिक्लुसंघ सहित त्यहाँ 
आइपुगे। भगवान्को मृतशरीरलाई तीनपलल््ट परिक्रमा गरी 
शिरसा वन्दना गरे। भिक्षुसंघले पनि वन्दना गरे। तिनीहरूले 

बन्दना गन मात्र के सिध्याएका थिए, 
घातुृुूजा.. चितामा ऑफसेआफ आगो बलेर 

आयो। अनि सगवान्को अधिष्ठानानुसार 
चारवटा दन्त घातु, कपाल धातु तथा दुइब॒टा अक्ख धातु 
बाद्देक अ- सबे अस्थि, ' रायो,/-- ” को गेडा जत्रा, * कनिका 
जनत्रा, र “मूगी ” जन्नाकों रूपले गोल-गोछ आकारका भएर 
गए । योभन््दा आश्चयको कुरो त यो भयो कि भगवानको मतदेह 
बेरी राखेका सय्यों थान कपडामा सबभनन्दा भिन्रपट्टिको एक 
तह र सबभनदा बाहिरपट्टिकों एक तह् कपडा ज्यूका त्यूँ रद्मो, 
आगोकछे छोएन | यस श्रकारले शारीरिक धातु जम्मे गालगाल 
गेडो भएर गेसकेपछि आकाशबाट सुगन्ध जलको वृष्टि भई 
चिताको आगो जम्म निश्यो। 

स्कृममुककमााा८रसकतताबका डे । १०७ ॥7 
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आचाये भैरहेका द्रोण नामक ब्राह्मणछे “यसरी झंगडा गर्नु 
उचित भएन ' भसने मनसां छिई त्यहाँ उपस्थित सक्छ जनको 
अगाड़ि यघ्तोीं भापण गरे- “मो वीर क्षत्रियजन ! जुन 
अनुत्तर सम्यगसम्बुद्ध भगवानूले सत्वकरूणाकों धर्मोपदेश 
दिएर जानुभो, उने भगवान् शाक्यमुनिको शारीरिक अस्थि- 
धातुको कारणमा, अमानुषिक तरीकाले परस्पर शस्त्र प्रहार 
गरी रगतकों खोलो बगाई छडाई' गनु कदाचित् राम्रो काम 
होइन । अहिसाका पूजारीको अस्थिधातु सबेलाई भागशान्ति 
बॉडेर लितु ने उचित होछा | यसो गरेमा सकल जनकछाई पुण्य 
पंनि ग्राप्त हुनेछ । त्यसकारण यो आठ देशको निति आठ 
भाग छाओ। ? 

आचाय्थ द्रोणछे अति क्रोषणा गरी सबेले झुल्ने गरी 
यो श्लोक पढेर सुन्नाए -- 

सुणन्तु भोन््तो सम छक् ब्राक्य॑, 
अह्याक बुद्ध अहु . खन््तिबादी । 
नहि. साधु उत्तम पुग्सछरुस, 
सरीर भागे -सिया सम्प्रहरो ॥ 
सब्बेव भोन््तोी सहिता खमरगा, 
सम्मोद माना करोमट्ठ भागे । 
बित्थारिकां होन््तु दिसतुसु .थूपा, 
बहुज्जनो चक्खुमतो पसन्ना ॥) (दी०,) 

( भावार्थ : सज्जनहरू हो | हप॒म्रा यी. धुद्ध शान्तियादी 

उतै शान्तिवांदी तथा अहिसावादी भगवान्की धातुको 
आपसमा भरगडा गनु मनुष्योंचित काम होइन | बरू 
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हामी सबे मिली भागशान्ति गरी बाड़ों, जम्मा आठभाग 
हुने छन्। यसों गरेको खण्डमा संभारका घेरें भागमा चेत्य 
बनने छुन, र अनि ती चेत्यहरू॥ दशशन गरी सकतछ मनुष्य 
प्रसन्न ( सुखी ) हुने छन। ) 

द्रोणाचाय्यकोी यस्तो न््याययुक्त तथा धमयुक्त छुरा 

सुनी त्यहाँ उपस्थित सकछ जनको चित्त बुल्यो | अनि अस्थि- 
धातु आठ भाग गरियों। भाग छाउने 

पातु-विभाय द्रोण आचाय्यके दनन््त-घातु एडटा 
कसेले नदेख्ने गरी आफ्नों पगरोमा 

छुकाए। यो देखेका शक्रदेवेन्द्रले देवानुभावले त्यो छुकाइरा- 
खेको धातु छिएर देवलोकमा पुस्याण। त्यहाँ अत्यस्त 
भक्त्याद्रले पूजा सत्कार गरी राखिल्लाडे। भाग छाइसकेपछि 

द्रोण ब्राह्मणऐे आफ्नो पगरीको दन््त-धातु खोज्दा नपाई 
मनसा सादे पीर माने। तर; कसेछाई केही भन्न नसको, 
मल्रू राजाहरूसित अस्थिधातु भरिदिणको 'कुम्भ” ( मानो ) 
एउटा मागेर लिए । 

पिप्पछिवन नामक देशका सोरिय ( सौय्ये)हरू पति भग- 
वान् परिनिर्माण भए भन्ने समाचार सुनी अस्थिधातु माग्न 
कुशीनगर पुगे.। अस्थिधातु बॉडिसकेकों र सिद्धिसकेकों हुनाड़े 
भगवानुंको “दिपमें। गईं, ध्यहाँ बॉकिरहेको, गोल तथा खरानी 
लिएर फके। 

भगवानको अस्थिधातु छिएर गएका सर्वेहे आपना 
आफना देशमा ती धांतु राखी चेत्य बनाए | द्रोण आचा- 
य्येछ्ते पनि मानो ( कुम्म ) राखेर चेत्य बनाएं। यस प्रका- 
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रले भगवानक्ो शारीरिक धातु भएको 

त्य चैत्य आठवटा, धातु भरिदिएको मानो 
भणएको चेत्य एडटा, र दिपको गोल 

( खरानी ) भणको चैत्य एडटा-- जम्मा दसवश्ा चेत्य यस 
छोकमा खड़ा भए। ती चेत्यछाई मान, सत्कार, तथा गौरवा- 
दर राखी पूजा गरी पुण्य छाभ गदे रूख्खों-करोडों मनुष्यहरू 
सुगति प्राप्त गरी स्वगंलोगमा उत्पन्न हुन गए 

रा दत्त 

मिन्ु अम्नतानन्द स्थविर द्वारा प्रणीत तथा केशवलाल कर्माचाश्द्वारा 
अनवादित 

६६ बुद्ध हा जीवनी १9 

समाप्त । 

सिद्धिरस्तु ! 
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१३१ पर पुव द पू-॥ 

( यी बाहेक यस पुस्तकमा गत्रा भ्रादि टुटेफूटेका शब्दहरू नि 

हरे छन् । ती शब्दहरू त पाठकवर्गहुहछे ने मिलाएर पढ़नु हुनेछ पा 

आशा गरेर त्यसै छोडिदिएको छू । यक्षकों निति क्षमा याचना गर्दछू ' ) 


